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หลักการและเหตุผล
ศู น ยฝกปฏิ บั ติ ก ารอาหารนานาชาติ โรงเรี ย นการเรื อ น มหาวิ ท ยาสวนดุ สิ ต เดิ ม ชื่ อ ว! า
“โครงการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต”เกิดขึ้นจากวิสัยทัศนของท!านอธิการบดี รศ.ดร.
ศิ โ รจน ผลพั น ธิ น ซึ่ ง ท! า นได0 เ ล็ ง เห็ น โอกาสการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ด0 า นอาหารที่ มี แ นวโน0 ม การ
เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึงจัดตั้ง “โครงการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต” แห!งนี้ขึ้นมาเพื่อ
รองรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตบุคลากรป8อนเข0าสู!อุต สาหกรรมอาหาร
ธุรกิจที่เกี่ยวข0องด0านอาหารมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให0สอดคล0องกับความต0องการของผู0บริโภคที่
เปลี่ยนไป จึงส!งผลให0ความต0องการของตลาดแรงงานที่เกี่ยวข0องกับธุรกิจด0านอาหารเพิ่มสูงขึ้นแต!การ
ผลิ ตบุ คลากรที่ มีศักยภาพเพื่ อรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงของธุ ร กิจ ด0 านอาหารที่ เปลี่ ยนแปลงไปนั้ น
ประเทศไทยยังไม!มีสถาบันการศึกษาใดที่เป<ดสอนด0านอาหารระดับสากลที่ได0มาตรฐานด0วยเหตุนี้การ
จัดตั้งโครงการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต (Suan Dusit International Culinary
School ) จึงเปQนโครงการหนึ่งที่นําศักยภาพ หรือจุดแข็ง (Strength) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มา
ใช0 ใ นการสนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาลและพั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนทางด0 า นอาหารของ
มหาวิ ทยาลั ย สวนดุ สิ ตให0 เ ปQ น ที่ ย อมรั บ มากขึ้ น โครงการโรงเรี ย นการอาหารนานาชาติ ส วนดุ สิ ต
(SuanDusit International Culinary School ) เปQนโครงการที่มุ!งเน0นการผลิตบุคลากรผู0มีความ
ชํา นาญการด0า นอาหารควบคู! กับ การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ อาหาร เพื่ อเข0 าสู! ต ลาดแรงงานได0 อย! า ง
สมบูรณ อีกทั้งยังเปQนโครงการธุรกิจวิชาการของสํานักกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปU พ.ศ.
2545 โดยนํา ความเชี่ ยวชาญด0 า น คหกรรมศาสตรมหาวิ ทยาลั ย สวนดุ สิต ที่ มีมากกว!า 70 ปU และ
ประสบการณความเปQนมืออาชีพการจัดบริการอาหารระดับนานาชาติ ในระหว!างปU พ.ศ. 2552-2553
ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได0ปรับโครงสร0างการบริหารจัดการภายใน จึงเปลี่ยนชื่อโครงการโรงเรียน
การอาหารนานาชาติสวนดุสิ ต เปQน ศูน ยฝกปฏิบั ติการอาหารนานาชาติ เพื่อให0 เหมาะสมต!อการ
ปฏิบัติงาน มาจนถึงป]จจุบัน
ศู น ยฝกปฏิ บั ติ ก ารอาหารนานาชาติ เ ปQ น ที่ รู0 จั ก และเปQ น เอกลั ก ษณเฉพาะตั ว ในด0 า น
ห0องปฏิบัติการอาหารที่ทันสมัย สวยงามและมีความพร0อมเรื่องอุปกรณการเรียนการสอนอย!างมาก
ในแต!ละปUการศึกษาจะมีผู0สนใจทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอเข0ามาศึกษาดูงานโดยมี
พันธกิจหลักที่สําคัญ คือ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ อย!างไร
ก็ตามเพื่อให0เกิดการพัฒนาห0องปฏิบัติการทางด0านอาหารให0มีความปลอดภัยและเปQนการยกระดับ
ความปลอดภัย ห0องปฏิบั ติการวิจั ยชั้ นนํ าในประเทศไทย (Safety Practice of Research
Laboratory in Thailand :ESPRel) ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห!งชาติ (วช.) ที่
มีการกําหนดแผนการขับเคลื่อนโครงสร0างพื้นฐานด0านมาตรฐานการวิจัยในระดับภูมิภาค โดยใช0กลไก
ของเคลือข!ายวิจัยเพื่อรองรับการปฏิรูประบบวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัยแม!ข!าย (node) คือ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และได0ประสานให0มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปQนลูกข!าย (sub-node) เพื่อพัฒนายกระดับ
ความปลอดภัยห0องปฏิบัติการและมุ!งมั่นสู!ห0องปฏิบัติการความปลอดภัยในระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น
ต!อไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับความปลอดภัยห0องปฏิบัติการอาหาร ICS42
2. เพื่อส!งเสริมและสนับสนุ นให0ผู0ปฏิบัติงานและผู0ใช0บริการในห0องปฏิบัติการ ICS 42
สามารถดําเนินงานวิจัยได0อย!างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของห0องปฏิบัติการให0มีความรู0และเปQนผู0ตรวจประเมินด0านความ
ปลอดภัยของห0องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี กiาซ โดยพัฒนาทั้งเทคนิคการประเมิน
และระบบการจัดการความปลอดภัยของห0องปฏิบัติการ
4. เพื่อให0มีการตรวจสอบความปลอดภัยในห0องปฏิบัติการสม่ําเสมอ
1. การบริหารระบบการจัดการดานความปลอดภัย
1.1 นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยที่ เ ปQ น อั น สมควรให0 มี ป ระกาศเกี่ ย วกั บ นโยบายความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล0อมในการทํางานอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓ วรรคสอง แห!งพระราชบัญญัติความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล0 อ มในการทํ า งาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได0 กํ า หนดให0 ร าชการ
ส!วนกลาง ราชการส!วนภูมิภาค ราชการส!วนท0องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จัด
ให0มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด0านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล0อมใน
การทํางานในหน!วยงานของตนไม!oากว!
ต! ามาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล0อมใน
การทํางานตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการทํางานของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้
1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล0อมในการทํางาน ถือเปQนหน0าที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน0าที่ทุกคน
2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข0อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติด0านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล0อมในการทํางานที่เหมาะสมและสอดคล0อง
กับมาตรฐานที่เกี่ยวข0อง
3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดําเนินการสนับสนุนให0มีการปรับปรุงสภาพการทํางานและ
สภาพแวดล0อมในการทํางานที่ปลอดภัย
4. ผู0บังคับบัญชาในทุกระดับพึงกระทําตนให0เปQนแบบอย!างที่ดีต!อบุคลากรในสังกัดและปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล0อมในการทํางานอย!างเคร!งครัด
5. บุคลากรทุกคนต0องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร!วมงานและทรัพยสินทาง
ราชการเปQนสําคัญตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
6. บุคลากรทุกคนต0องให0ความร!วมมือในการดําเนินโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร0อมทั้งร!ว มเสนอความคิ ดเห็ นในการปรับ ปรุงสภาพการทํางานและ
วิธีการทํางานที่ปลอดภัย
7. บุคลากรต0องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล0อมในการ
ทํางานและข0อกําหนดต!าง ๆที่เกี่ยวข0องอย!างเคร!งครัด
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8. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดให0มีการฝกอบรบด0านความปลอดภัยในการทํางานสําหรับ
บุคลากรตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติโดยระบุอยู!ในแผนงานด0านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล0อมในการทํางานประจําปU
9. ส!วนงานที่เกี่ยวข0องในมหาวิทยาลัย ต0องกําหนดมาตรการป8องกันและควบคุมอันตราย
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร0อมกันนี้บุคลากรทุกคนต0องศึกษาและเรียนรู0มาตรการป8องกันต!าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยอย!างถูกต0อง
10. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดให0มีการตรวจความปลอดภัยภายในหน!วยงาน โดยกําหนด
แบบตรวจและบุคลากรในการตรวจสอบ ซึ่งบุคลากรทุกคนพึงปฏิบัติตามและหากมีข0อบกพร!องต0อง
แก0ไขปรับปรุงให0ถูกต0องและปลอดภัย
11. หากในกรณีที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการจ0างผู0รับเหมาช!วงดําเนินการในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งของการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะต0องจัดให0มีการควบคุมดูแลความปลอดภัย
ในการทํางานตามข0อกําหนดของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12. มหาวิ ทยาลั ยสวนดุ สิต จะจัดให0 มีการตรวจสอบและติดตามผลการดํา เนิ นงานความ
ปลอดภัยในการทํางานของมหาวิทยาลัยอย!างสม่ําเสมอ
13. มหาวิทยาลัย สวนดุ สิต จะจั ดให0มีระบบรายงานอุบั ติเ หตุและการสอบสวน วิเ คราะห
อุบัติเหตุในหน!วยงาน
14. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะสนับสนุนการรณรงคส!งเสริมความปลอดภัยในการทํางานและ
ให0มีกิจกรรมด0านความปลอดภัยที่จะช!วยกระตุ0นจิตสํานึกของบุคลากร เช!น การประชาสัมพันธการ
แข!งขันด0านความปลอดภัย เปQนต0น
15. บุคลากรทุกคนต0องดูแลความสะอาดและระเบียบเรียบร0อยภายในหน!วยงาน
16. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดให0มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว0
ข0างต0น
17. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครอบคลุมถึงกิจการและ
บุคลากรที่อยู!ภายใต0ความรับผิดชอบของการทํางาน
1.2 มีแผนงานดานความปลอดภัย
องคกร/หน! วยงานควรกํา หนดแผนงานด0า นความปลอดภั ยของห0องปฏิบัติ การ เช!น แผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ เปQนต0น ทั้งนี้ลักษณะของแผนงานควรมีการปฏิบัติไปในทางเดียวกันอย!าง
จริงจัง ในเรื่องของ
- กลยุทธในการจัดการ/บริหาร ที่รวมถึง ระบบการบริหาร จัดการ ระบบการรายงานและ
ระบบการตรวจติดตาม
- แผนปฏิบัติการที่ประกอบด0วยกิจกรรมต!าง ๆ ด0านความปลอดภัย
- การสื่อสารให0บุคคลที่เกี่ยวข0องรับทราบ
- การเพิ่มพูนความรู0 และฝกทักษะด0วยการฝกอบรมสม่ําเสมอ
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1.3 มีโครงสรางการบริหารจัดการดานความปลอดภัย
ลักษณะโครงสร0างการบริหารจัดการด0านความปลอดภัยห0องปฏิบัติการต0องมีองคประกอบ 3
ส!วน คือ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงองคประกอบและภาระหน0าที่ในการบริหารจัดการด0านความปลอดภัย
องคประกอบ
ภาระหน0าที่
ส!วนอํานวยการ
- กําหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร โครงสร0างการบริหารจัดการด0านความ
ปลอดภัยขององคกร/หน!วยงาน
- แต!งตั้งผู0รับผิดชอบระดับบริหาร ให0งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ
ต!างๆ
- ทําให0เกิดความยั่งยืนของระบบความปลอดภัยของห0องปฏิบัติการ
ส!วนบริหารจัดการ
- บริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินการด0านต!างๆ ตามนโยบายและ
แผน
- แต!งตั้งผู0รับผิดชอบระดับหน!วยงานและแต!งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ทุกด0าน
- กําหนดข0อปฏิบัติความปลอดภัยภายในองคกร/หน!วยงาน
- สร0างระบบการสร0างความตระหนักและระบบรายงานความปลอดภัย
- กําหนดหลักสูตรการสอน การอบรมทีเหมาะสมให0กับบุคลากรทุกระดับ
- จัดทํานโยบายและแผนงานด0านความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อป8องกัน
และลดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปuวยหรือการเกิดเหตุเดือดร0อน
รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไม!ปลอดภัยในการทํางานเสนอต!อ
ผู0บังคับบัญชา
- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก0ไขให0ถูกต0องตาม
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
ส!วนปฏิบัติการ
- ปฏิบัติงานตามข0อกําหนดของการปฏิบัติการที่ดี
- สํารวจ รวบรวม วิเคราะห ประเมินและจัดการความเสี่ยงในระดับบุคคล/
โครงการ/ห0องปฏิบัติการอย!างสม่ําเสมอ
- เข0าร!วมกิจกรรมและรับการอบรมความรู0ที่เกี่ยวข0องกับความปลอดภัยที่
เหมาะสม
(ที่มา: คู!มือการประเมินความปลอดภัยห0องปฏิบัติการ ฉบับแก0ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2, 2558, หน0า ภ11)
1.4 หองปฏิบัติการไดกําหนดผูรับผิดชอบดูแลดานความปลอดภัย
หน!วยงานได0กําหนดผู0รับผิดชอบที่ดูแลด0านความปลอดภัยห0องปฏิบัติการ รวมทั้งกําหนดผู0
ประสานงานความปลอดภัยกับหน!วยงานภายในและภายนอก และผู0ตรวจประเมินจากภายในและ
ภายนอกหน!วยงาน ทั้งนี้ การกําหนดผู0รับผิดชอบนั้น ครอบคลุมองคประกอบต!อไปนี้
- การจัดการสารเคมี
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- การจัดการของเสีย
- ลักษณะทางกายภาพของห0องปฏิบัติการ อุปกรณและเครื่องมือ
- การป8องกันและแก0ไขภัยอันตราย
- การให0ความรู0พื้นฐานเกี่ยวกับด0านความปลอดภัยในห0องปฏิบัติการ
- การจัดการข0อมูลและเอกสาร
รายละเอียดหองปฏิบัติการ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงรายละเอียดห0องปฏิบัติการอาหาร ICS 42
รายละเอียดหองปฏิบัติการ

รายวิชาที่ใชหองปฏิบัติการ

หอง: ห0องปฏิบัติการทางด0านอาหาร ICS 42
ประเภท: อาหารนานาชาติ
อาคาร: โรงเรียนปฏิบัติการอาหารนานาชาติชั้น 4
ที่ตั้ง: ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขนาดพื้นที่= กว0าง(เมตร) x ยาว(เมตร)
= 8.75 เมตร x 11.95 เมตร
= 104.56 ตารางเมตร
รายการครุภัณฑแตนเลส : 35 รายการ
จํานวนรายการครุภัณฑสแตนเลส: 98 ตัว

1.อาหารไทย
2.โภชนาการผู0สูงวัย
3.อาหารว!างและเครื่องดื่ม
4.วิจัยด0านอาหารและโภชนาการ
5.ความรู0เกี่ยวกับอาหารและการเตรียม

ระเบียบการใชบริการหองปฏิบัติการ
1. เวลาเป<ดให0บริการ คือระหว!าง 7.45 - 17.30 น.
2. ห0องปฏิบัติการเป<ดให0บริการตามตารางใช0ห0องที่มีการแจ0งล!วงหน0าไว0เท!านั้น
3.หาม ผู0ที่ไม!มีส!วนเกี่ยวข0องเข0าพื้นที่ห0องปฏิบัติการ ก!อนได0รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
4.หาม ผู0ที่ใช0บริการห0องปฏิบัติการ นําวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเครื่องครัว ออกนอกพื้นที่
ห0องปฏิบัติการก!อนได0รับอนุญาต
5. เมื่อผู0ที่ใช0บริการห0องปฏิบัติการใช0วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเครื่องครัว ต0องทําความ
สะอาด และจัดเก็บให0เรียบร0อยก!อนทุกครั้ง
6. เมื่อผู0ที่ใช0บริการห0องปฏิบัติการใช0วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเครื่องครัว ต0องช!วยกัน
รักษาความสะอาด เช!น ทําความสะอาดเตา เช็ดโตiะห0องปฏิบัติการอาหารให0สะอาดเก็บเก0าอี้ทํา
ความสะอาดพื้นที่เตรียมวัตถุดิบทําความสะอาดอ!างล0างอุปกรณ ฯลฯ
อากาศ รวมทั้งป<ดเตาแกiสให0เรียบร0อย
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8. การแต!งกายของผู0ใช0บริการห0องปฏิบัติการ ต0องเปลี่ยนชุดก!อนเข0าใช0ห0องปฏิบัติการ
กําหนดให0 : ชุดผู0เข0าห0องปฏิบัติการต0องประกอบไปด0วย
1. เสื้อเชฟ
2. ผ0ากันเป|}อน
3. หมวกคลุมผม
4. รองเท0าปฏิบัติการ
8.1ห0ามผู0ประกอบอาหารสวมรองเท0าแตะและกางเกงยีนสโดยเด็ดขาด
8.2 กรณีไม!มีชุดปฏิบัติการ ติดต!อขอเช!าชุดได0ที่ฝuายห0องปฏิบัติการ
8.3 ต0 อ งคล0 องบั ต รประจํ า ตั ว นั กศึ กษาบั ต รประจํ า ตั ว เจ0 า หน0 า ที่ บั ต รประจํ า ตั ว
อาจารย หรือบัตรประจําตัวผู0เข0าอบรม
9. ห0ามสูบบุหรี่ บริเวณห0องปฏิบัติการและภายในอาคารโดยเด็ดขาด
10. ห0ามรับประทานอาหาร2 ภายในห0องปฏิบัติการโดยเด็ดขาด
11. ปฏิบัติตามเอกสารการใช0ห0องปฏิบัติการอาหารอย!างเคร!งครัด
บุคลากรผูรับผิดชอบ
1. นางสาวนุสรา
อินแขกตําแหน!ง หัวหน0าฝuายห0องปฏิบัติการ
2. นางรัตนา
สกุลชัยตําแหน!ง ผู0ช!วยหัวหน0าฝuายห0องปฏิบัติการ
3. นายนทีพล
ตันติสง!าวงศตําแหน!ง เจ0าหน0าที่ฝuายห0องปฏิบัติการ
4. นางวาสนา มหาโสม ตําแหน!ง พนักงานด0านวัตถุดิบและอุปกรณ
5. นางวีรวรรณ
ทิมดี
ตําแหน!ง พนักงานด0านทําความสะอาด
6. นางไพจิตร กฤษโสภีตําแหน!ง พนักงานด0านทําความสะอาด
7. นายศักดิ์รินทร
ยิ่งบํารุง ตําแหน!ง พนักงานเทคนิคงานระบบฯ
ความปลอดภัยทั่วไปในหองปฏิบัติการ
ความปลอดภัยดานอาคารสถานที่
1. มีการแบ!งพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีระบบระบายอากาศที่ดีและมีระบบกําจัดของเสีย
2. รักษาความสะอาดและความเปQนระเบียบเรียบร0อยของห0องปฏิบัติการ
3. ควรช!วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่ทําางาน ทําความสะอาดพื้นที่ทํางานทุกครั้งเมื่อ
เสร็จภารกิจในแต!ละวัน
4. ควรทิ้งขยะและของเสียในภาชนะที่จัดเตรียมไว0
5. จัดให0มีการทําความสะอาดห0องปฏิบัติการเปQนประจํา กรณีที่มีการหกของสารเคมีจะต0อง
ทําความสะอาดโดยทันที
6. มีระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข0าออกห0องปฏิบัติการได0อย!างเหมาะสม
7. ทางเดิน ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ทางเข0า-ออกฉุกเฉิน ต0องมีป8ายแสดงอย!างชัดเจน และ
ต0องไม!มีสิ่งกีดขวาง รวมทั้งมีไฟฉุกเฉินเมื่อไฟฟ8าดับ
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8. การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณภายในอาคารต0องคํานึงถึงขนาดพื้นที่ การรับน้ําหนักของ
พื้นอาคาร เส0นทางการขนย0าย และกําลังไฟที่ต0องการ
9. ต0องมีระบบแจ0งเตือนภัย เช!น สัญญาณเสียง และต0องตรวจสอบการใช0งานอย!างน0อยปU ละ
1ครั้ง
10. ต0องมีการตรวจสอบเครื่องใช0ไฟฟ8า ระบบไฟ สายไฟฟ8 า ต0องดูแล และซ!อมบํารุงให0อยู!ใน
สภาพสมบูรณอย!างน0อยปUละ 1 ครั้ง
11. ต0องมีป8ายหรือสัญลักษณเตือนอันตรายที่ห0องปฏิบัติการและเครื่องมือ
ความปลอดภัยของบุคลากร
1. มีการตรวจสุขภาพเจ0าหน0าที่ก!อนรับเข0าทํางาน และจัดให0มีการตรวจสุขภาพประจําปU
อย!างสม่ําเสมอ
2. ก!อนการปฏิบัติงานต0องได0รับความรู0เบื้องต0นด0านความปลอดภัยในห0องปฏิบัติการ และ
ต0องปฏิบัติตามอย!างเคร!งครัด
3. จัดการอบรมให0เจ0าหน0าที่สามารถปฏิบัติงานได0อย!างถูกต0อง มีทักษะและความชํานาญใน
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานด0วยความปลอดภัย และมีการป8องกันอุบัติเหตุเปQนอย!างดี
4. เสริมความรู0เกี่ยวกับการป8องกันโรคที่สามารถติดต!อได0ทางเลือดและสารน้ําจากร!างกาย
ให0แก!บุคลากรทุกระดับ เพื่อให0เกิดแนวคิดในทางเดียวกัน ทําให0เกิดความมั่นใจและสามารถที่จะ
ประสานงานในทีมได0อย!างมีประสิทธิภาพ
5. บุคลากรทุกระดับต0องทราบวิธีการใช0อุปกรณป8องกันอย!างถูกต0องเหมาะสม
6. บุ คลากรที่ป ฏิบัติงานในห0องปฏิบัติ การที่มีสารเคมีอันตราย ควรได0รับ การฝกอบรมใน
หัวข0อที่เกี่ยวข0องกับอันตรายและการป8องกันตนเอง เช!น การจัดการสารเคมีในห0องปฏิบัติการ สารก!อ
มะเร็ง ข0อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑเปQนต0น เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแล0ว ควรมีการจัดเก็บ
เอกสารเพื่อสะดวกต!อการตรวจสอบภายหลัง พร0อมมีการเผยแพร!ข0อมูลเพื่อให0ผู0อื่นได0รับทราบ
ข0อมูลที่เปQนประโยชนด0วย
การแต4งกายของเจาหนาที่หองปฏิบัติการ
ควรใส! เ ครื่ องแต! งกายให0 รั ด กุ ม และเหมาะสม ไม! ควรใส! กางเกงขาสั้ น หรื อกระโปรงสั้ น
รวมทั้งไม!ควรใส!รองเท0าแตะในการปฏิบัติงาน ไม!ควรสวมเครื่องประดับในระหว!างปฏิบัติงานควรสวม
ใส!อุปกรณป8องกันที่เหมาะสม (Personal protective equipment) เช!น เมื่อต0องปฏิบัติงานกับ
สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร!อน ควรใส!ถุงมือที่เหมาะสม และสามารถป8องกันการซึมผ!านของสารเคมีนั้นได0
อย!างไรก็ตามควรถอดถุงมือที่ใส!ระหว!างปฏิบัติงาน เมื่อต0องรับโทรศัพทเพื่อป8องกันการปนเป|}อนของ
สารเคมี ไปยังอุปกรณต!างๆ
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ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
ห0องปฏิบั ติการด0 านอาหารจํ า เปQ นต0 องมีสิ่ งอํ า นวยความสะดวกในการทํา ปฏิบั ติการ และ
เครื่องมือต!างๆ เช!น อุปกรณไฟฟ8า แกiสเชื้อเพลิง อาจทําให0เกิดอันตรายต!อบุคลากร หรือเกิดอุบัติเหตุ
ที่ทําให0ทรัพยสินของห0องปฏิบัติการเสียหายได0 ถ0าผู0ปฏิบัติการขาดความระมัดระวังหรือขาดความรู0
เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได0จากการทําปฏิบัติการ จึงควรมีการบริหารจัดการห0องปฏิบัติการอย!าง
เปQนระบบและมีขั้นตอนการดําเนินงานที่มีแบบแผน เพื่อให0การทําปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยสูงแนวปฏิบัติบางประการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด0านต!างๆ ดังนี้
1. ความปลอดภัยในการใช0อุปกรณไฟฟ8าการเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ8า อาจมีสาเหตุมา
จากการติดตั้งอุปกรณไฟฟ8าไม!ถูกต0อง การดูแลตรวจสอบไม!ทั่วถึงและเกิดจากการใช0 อุปกรณไฟฟ8าใน
การทําปฏิบัติการ ข0อควรระวังด0านความปลอดภัยในการใช0อุปกรณไฟฟ8า ดังนี้
1) การติดตั้งอุปกรณไฟฟ8าในห0องปฏิบัติการ
- ควรติดตั้งอุปกรณไฟฟ8าไว0ในบริเวณที่อยู!ห!างจากน้ําหรือสารไวไฟ
- ใช0 ฟ< ว สที่ มี ข นาดเหมาะสมกั บ การใช0 ก ระแสไฟฟ8 า ของอุ ป กรณไฟฟ8 า ใน
ห0องปฏิบัติการ ไม!ควรใช0ฟ<วสที่มีขนาดสูงกว!ากระแสไฟฟ8าที่อุปกรณไฟฟ8าต0องการมากเกินไป
- อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรืออุปกรณไฟฟ8าบางชนิดที่ออกแบบให0มีเต0าเสียบ 3 ขา
จะต0องใช0เต0าเสียบนี้ต!อกับเต0ารับที่มี 3 ช!องเท!านั้น เพื่อช!วยป8องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ8าลัดวงจร
และความเสียหายกับอุปกรณไฟฟ8าชนิดนั้น
2) การดูแลตรวจสอบ
- ตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟฟ8าอย!างสม่ําเสมอโดยทดสอบประสิทธิภาพของ
อุปกรณตัดวงจรไฟฟ8าจากการมีกระแสไฟฟ8าลัดวงจร
- ตรวจสอบสายไฟและเต0าเสียบให0อยู!ในสภาพเรียบร0อย ถ0าพบว!าฉนวนหุ0ม สายไฟ
ฉีกขาดหรือเต0าเสียบชํารุดแตกหักจะต0องเปลี่ยนทันที
3) การปฏิบัติขณะใช0อุปกรณไฟฟ8า
- ควรใช0อุปกรณไฟฟ8าด0วยความระมัดระวัง เช็ดมือและเท0าให0แห0งทุกครั้งที่จับ ต0อง
อุปกรณไฟฟ8า
- ถ0าต0องใช0สายไฟต!อจากเต0ารับเดียวกันหลายสายหรือจําเปQนต0องใช0ต!อพ!วงกันควร
เลือกเต0ารับชนิดที่มีสวิตช เป<ด–ป<ด และไม!ต!อพ!วงเกิน 2 สาย
- ถอดเต0าเสียบอุปกรณไฟฟ8าออกจากเต0ารับทุกครั้งที่เลิกใช0งาน
- อุปกรณไฟฟ8าทุกชนิดควรมีสัญญาณไฟที่แสดงว!าเครื่องกําลังทํางานอยู! และถ0าเกิด
ความผิดปกติในระหว!างการใช0งานต0องหยุดการทํางานของอุปกรณนั้นทันที
- เตาไฟฟ8าต0องมีขดลวดของเตาไฟฟ8าอยู!ในเบ0าและไม!ชํารุดเสียหาย
- ต0องเปลี่ยนอุปกรณไฟฟ8า สายไฟ สวิตช และเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ชํารุดทันที
2. ความปลอดภัยในการใช0แกiสและสารไวไฟการใช0แกiสและสารไวไฟจะต0องมีวิธีการรักษา
ความปลอดภัยเปQนพิเศษมีการซักซ0อมความเข0าใจกับผู0ใช0อย!างชัดเจน และต0องปฏิบัติตามวิธีการใช0
โดยเคร!งครัด การป8องกันอันตรายจากการใช0แกiสและสารไวไฟมีข0อปฏิบัติดังนี้
1) ไม!นําถังแกiสที่บุบเปQนสนิมหรือรั่วซึมมาใช0ในห0องปฏิบัติการ
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2) สถานที่ ว างถั งแกi ส ต0 อ งมั่ น คงเปQ น บริ เ วณที่ อากาศถ! า ยเทได0 ดี และจะต0 อ ง
ตรวจสอบการรั่วของแกiสเสมอ
3) ต0องจัดทําสัญลักษณเตือนอันตรายของสารไวไฟ และข0อปฏิบัติติดไว0ในสถานที่
วางถังแกiส
4) ให0ความรู0ในการใช0แกiส เช!น ก!อนเป<ดวาลวควรตรวจสอบสภาพของสายแกiส
และหัวแกiสเมื่อเลิกใช0แล0วต0องป<ดวาลวก!อนป<ดเครื่องควบคุมความดันของแกiสที่ใช0ทุกครั้ง
5) ต0องแน!ใจว!าแกiสที่นํามาใช0เปQนประเภทเดียวกับที่ระบุไว0ที่ถังแกiสนั้นและต0องใช0
อุปกรณควบคุมความดันแกiสตามมาตรฐานของแกiสชนิดนั้นด0วย
6) ต0องทําการปฏิบัติการที่ต0องใช0เปลวไฟด0วยความระมัดระวัง และต0องหลีกเลี่ยงที่
จะอยู!ใกล0กับสิ่งที่ก!อให0เกิดความร0อนหรือเชื้อเพลิงซึ่งอาจทําให0ไฟลุกไหม0ขึ้น
7) กรณีเกิดไฟไหม0 ต0องรีบป<ดท!อแกiสทุกท!อทันที ป<ดถังแกiสให0เร็วที่สุด
8) ต0องมีเครื่องดับเพลิงอยู!ในบริเวณที่ใช0ได0ง!าย และมีทางออกฉุกเฉินที่เป<ดได0ตลอดเวลา
9) เมื่อมีสารติดไฟต0องแก0ไขสถานการณอย!างเหมาะสม ถ0าลุกไหม0เล็กน0อยให0ใช0ผ0า
เปUยกคลุมสิ่งนั้นไว0ถ0าเสื้อผ0าลุกติดไฟให0นอนลงกลิ้งตัวกับพื้นหรือใช0ผ0าหนาห!มคลุมทับ และรีบนํา
ผู0บาดเจ็บส!งโรงพยาบาลทันที
ความรูเบื้องตนขอควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายในหองปฏิบัติการอาหาร
1. วัสดุ อุปกรณเครื่องครัว
- ตรวจสอบสภาพพร0อมใช0งานก!อนส!งมอบและตรวจรับทุกครั้ง
- จัดทําคู!มือการใช0งานวัสดุ อุปกรณเครื่องครัวเพื่อการใช0งานที่ถูกต0องและเหมาะสม
2. ระบบไฟฟ8า
- มีการตรวจสอบการป<ดสวิทซไฟทุกครั้งหลังการใช0งานเพื่อความปลอดภัยและเปQนการ
ประหยัดพลังงาน
- มีการตรวจสอบการป<ดสวิทซเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังการใช0งานเพื่อความปลอดภัย
และเปQนการประหยัดพลังงาน
- มีการตรวจสอบการป<ดสวิทซพัดลมทุกครั้งหลังการใช0งานเพื่อความปลอดภัยและเปQนการ
ประหยัดพลังงาน
- มีการตรวจสอบการป<ดสวิทซครอบระบายควันทุกครั้งหลังการใช0งานเพื่อความปลอดภัย
และเปQนการประหยัดพลังงาน
3. ระบบน้ํา
- มีการตรวจสอบการป<ดวาลวน้ําทุกครั้งหลังการใช0งานเพื่อเปQนการประหยัดพลังงาน
- ทําการเช็ดถูพื้นทุกครั้งหากเกิดน้ําหกเปUยกภายในห0องปฏิบัติการอาหารเพื่อป8องกัน
อันตรายจากการลื่นล0ม
4. ระบบอากาศดีอากาศเสีย
- เป<ดพัดลมเพื่อช!วยระบายความร0อนภายในห0องครัวที่เกิดจากการประกอบอาหาร
- เป<ดเครื่องปรับอากาศเพื่อช!วยให0ความเย็นภายในห0องครัวขณะมีการประกอบอาหาร
- เป<ดครอบระบายควันเพื่อช!วยระบายความร0อนภายในห0องครัวขณะมีการประกอบอาหาร
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- เป<ดม!านอากาศเพื่อป8องกันมลพิษภายนอกและช!วยรักษาอุณหภูมิให0คงที่
5. ถังดับเพลิง
- บุคลากรทุกคนผ!านการอบรมเรื่องการเกิดเหตุเพลิงไหม0และการดับเพลิงเบื้องต0น
6. ชุดยาปฐมพยาบาลเบื้องต0น
- สําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช!น มีดบาด น้ําร0อนลวก ซึ่งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต0นได0
ระบบการรักษาสิ่งแวดลอมภายในหองปฏิบัติการอาหาร
1. ด0านน้ําเสีย(น้ําทิ้ง)
- จัดจุดรวบรวมน้ํามันที่ใช0ในการประกอบอาหารที่ผ!านการใช0งานแล0ว เพื่อไม!ให0ผู0ใช0บริการ
นําน้ํามันไปทิ้งลงในอ!างล0างจานโดยตรง
- ใช0กระดาษทิชชูเช็ดทําความสะอาดภาชนะที่เป|}อนเนยหรือคราบไขมันก!อน แล0วจึงทําการ
ล0างภาชนะตามปกติ เพื่อลดปริมาณไขมันที่ทิ้งลงในท!อระบายน้ําและเพื่อลดการอุดตันของท!อน้ําทิ้ง
- ติดตั้งบ!อดักไขมันใต0อ!างล0างทุกสเตชั่น เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะทิ้งลงในท!อระบายน้ําเพื่อ
ลดการอุดตันของท!อน้ําทิ้ง
2. ด0านอากาศ
- ติดตั้งม!านอากาศเพื่อป8องกันมลพิษภายนอกและช!วยรักษาอุณหภูมิให0คงที่
- จัดทําระบบอากาศดี-อากาศเสีย โดยติดตั้งครอบระบายควันเพื่อดูดอากาศเสียที่เกิดจาก
การประกอบอาหารหรือกระบวนการอื่น ๆและติด ตั้งเครื่ องปรั บอากาศเพื่ อรักษาอุณหภู มิภ ายใน
ห0องปฏิบัติการอาหารไม!ให0ร0อนจนเกินไป
3. ด0านขยะ
- จัดให0มีการแยกขยะ เช!น ขยะเปUยกพวกเศษอาหารต!างๆ ขวดพลาสติก เปQนต0น
- ลดปริมาณการใช0กระดาษเช็ดมือในการทําความสะอาด ใช0ผ0าในการทําความสะอาดแทนการใช0
กระดาษเช็คมือ
- ใช0หลักการใช0ซ้ํา (Reuse) เช!น นํากระดาษที่ใช0เพียงหน0าเดียวกลับมาใช0อีก
4. ด0านการประหยัดพลังงาน
- ใช0งานวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑเท!าที่จําเปQนและป<ดการใช0งานทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอนหรือการใช0งาน
- เป<ดการใช0งานเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
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2. ระบบการจัดการสารเคมี
2.1 การจัดการขอมูลสารเคมี
2.1.1 ระบบบันทึกขอมูล หมายถึง ระบบบันทึกข0อมูลสารเคมีที่ใช0ในห0องปฏิบัติการ/หน!วย
งาน/องคกร เพื่อใช0ในการบันทึกและติดตามความเคลื่อนไหวของสารเคมีทั้งหมด โครงสร0างของระบบ
บันทึกข0อมูลสารเคมีควรประกอบด0วยหัวข0อต!อไปนี้
รหัสของภาชนะบรรจุ (Bottle ID)
ชื่อสารเคมี (Chemical name)
CAS no.
ปริมาณสารเคมี (Chemical volume/weight)
Grade
ราคา (Price)
ห0องที่จัดเก็บสารเคมี (Storage room)
อาคารที่จัดเก็บสารเคมี(Storage building)
วันที่รับเข0ามาให0ห0องปฏิบัติการ (Acquisition date)
ผู0ขาย/ผู0จําหน!าย (Supplier)
ผู0ผลิต (Manufacturer)
ประเภทความเปQนอันตรายของสารเคมี
2.1.2 สารบบสารเคมี(Chemical inventory) หมายถึง การจัดทําสารบบสารเคมีในห0อง
ปฏิบัติการ/หน!วยงาน/องคกร ให0มีความเปQนป]จจุบันอยู!เสมอพร0อมทั้งสามารถแสดงรายงานความ
เคลื่อนไหวของสารเคมีใน
ห0องปฏิบัติการ/หน!วยงาน/องคกรได0โดยอย!างน0อยที่สุดข0อมูลในรายงานต0องประกอบด0วยหัวข0อต!อไป
นี้
ชื่อสารเคมี
CAS no.
ปริมาณ
ประเภทความเปQนอันตรายของสารเคมี
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2.1.3 ระบบ Clearanceหมายถึง ระบบการตรวจสอบสารที่หมดอายุจริงและสารที่ไม!ใช0แล0
วออกจากสารบบสารเคมีเพื่อนําไปกําจัดต!อไป โดยห0องปฏิบัติการอาจทําการกําหนดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบ เช!น ทุกๆ 6 เดือน เปQนต0น
2.1.4 การใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ หมายถึง การนําข0อมูลสารเคมี
ไปใช0 ป ระโยชนเพื่ อการบริ ห ารจัด การเช! น การจั ด สรรงบประมาณ การแบ! งป] น สารเคมี ร ะหว! า ง
โครงการหรือห0องปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยง เปQนต0น
2.2 การจัดเก็บสารเคมีการจัดเก็บสารเคมีเปQนสาเหตุหนึ่งของการเกิดอันตรายต!างๆขึ้นได0 ดังนั้นข0
อกํา หนดเกี่ย วกั บการจัด เก็บ สารเคมี จึงเปQน อีกหัวข0อหนึ่ งที่ มีความสํ าคั ญ โดยควรพิ จารณาทั้ งใน
ระดับห0องปฏิบัติการและระดับคลังหรือพื้นที่เก็บสารเคมี
2.2.1 การจัดเก็บตามสมบัติความเขากันไม4ไดของสารเคมี(Chemical incompatibility)
หมายถึง การจัดเก็บสารเคมีในห0องปฏิบัติการควรมีการแยกตามกลุ!มสารเคมี โดยคํานึงถึงสมบัติของ
สารเคมีที่เข0ากันได0และไม!ได0 เช!น สารกัดกร!อนประเภทกรดและด!างไม!ควรจัดเก็บไว0ด0วยกัน หาก
จําเปQนต0องจัดเก็บไว0ในตู0เดียวกันต0องมีภาชนะรองรับ (secondary container) แยกจากกัน ไม!ควร
เก็บกรดอินทรีย (organic acid) ร!วมกับกรดอนินทรียที่มีฤทธิ์ออกซิไดซ (oxidizing inorganic
acids) เช!น กรดไนตริก กรดซัลฟูริก เปQนต0น การจัดเก็บสารเคมีเรียงตามตัวอักษร ต0องพิจารณาถึง
ความเข0ากันไม!ได0ของสารเคมีก!อน
2.2.2 ขอกําหนดทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมีคือ ข0อกําหนดเพื่อความปลอดภัยเบื้องต0นสํา
หรับการจัดเก็บสารเคมีทุกกลุ!ม
- ชั้นวางสารเคมีอยูใ! นสภาพที่ดี หมายถึง ชั้นวางมีความแข็งแรง มีขอบกั้น ไม!ผุหรือ
เปQนสนิม ไม!โค0งงอ
- ตู0เก็บสารเคมีที่วางอยูใ! นพื้นที่ส!วนกลางต0องมีการระบุชื่อเจ0าของหรือผู0ดูแล พร0อม
ทั้งติดสัญลักษณแสดงความเปQนอันตรายของสารเคมีในตู0 (ถ0าเปQนไปได0ให0แสดงชื่อสารเคมีที่อยู!ภายใน
ตู0ด0วย)
- สารเคมีในห0องปฏิบัติการทุกชนิดต0องมีตําแหน!งการเก็บที่แน!นอน
- บริเวณที่เก็บสารเคมีที่เปQนพิษต0องมีป8ายแสดงอย!างชัดเจน
- สารเคมีที่มีความเปQนอันตรายสูงควรเก็บอยูใ! นตู0ที่มีกุญแจล็อค
- ไม!เก็บสารเคมีไว0ในตู0ควันอย!างถาวร
- การเก็บสารเคมีที่เปQนของเหลวในตู0เย็นและตู0แช!แข็ง ขวดสารเคมีต0องมีภาชนะ
รองรับ (secondary container) ที่เหมาะสม เช!น ถาดพลาสติก และภาชนะรองรับต0องสามารถป8อง
กันการหกหรือรั่วไหลของสารเคมีได0 หรือสามารถรองรับปริมาณสารเคมีที่อยู!ในขวดได0อย!างเพียงพอ
หากเกิดการหกหรือรั่วไหล
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- ไม!เก็บขวดสารเคมีไว0บนหิ้งหรือโตiะปฏิบัติการ ยกเว0นกรณีขวดสารเคมีที่เตรียมขึ้น
เองสําหรับการทดลอง เช!น stock solution
- ในห0องปฏิบัติการควรมีข0อกําหนดเกี่ยวกับปริมาณสูงสุดของสารเคมีที่สามารถวาง
ไว0ที่หิ้งหรือโตiะปฏิบัติการเช!น สารเคมีที่เปQนของเหลวไม!อนุญาตให0วางไว0ที่หิ้งหรือโตiะปฏิบัติการ
มากกว!า 1 ลิตร เปQนต0น
- ในห0องปฏิบัติการควรมีข0อกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการวางขวดสารเคมีบนโตi
ะปฏิบัติการ (ยกเว0นกรณีขวดสารเคมีที่เตรียมขึ้นเองสําหรับการทดลอง เช!น stock solution) เช!น
ไม!อนุญาตให0วางขวดสารเคมีไว0บนโตiะปฏิบัติการนานกว!า 1 วัน เปQนต0น
- ไม!วางสารเคมี (รวมถึงถังแกiส) บริเวณระเบียงทางเดิน
- ในกรณีที่จําเปQนต0องวางขวดหรือภาชนะบรรจุสารเคมีบนพื้นห0องปฏิบัติการ ต0องมี
ภาชนะรองรับที่มีความจุมากกว!าปริมาณรวมของสารเคมีที่มีอยูใ! นภาชนะทุกใบ และไม!วางเกะกะการ
ทํางานของผู0ปฏิบัติงานและทางเดิน ในกรณีภาชนะเปQนแก0วต0องอยูใ! นตําแหน!งที่ไม!แตกได0โดยง!าย
- ไม!วางสารเคมีใกล0ท!อระบายน0oา ใต0หรือในอ!างน0oา หากจําเปQนต0องมีภาชนะรองรับ
เพื่อป8องกันสารเคมีรั่วไหลสู!สิ่งแวดล0อม
- ในระดับคลัง/พื้นที่เก็บสารเคมี ควรจัดแบ!งพื้นที่หรือบริเวณในการจัดเก็บสารเคมี
แยกตามสถานะของสาร (ของแข็ง ของเหลว แกiส) อย!างเปQนสัดส!วน
2.2.3 ขอกําหนดการจัดเก็บสารเคมีตามกลุ4มสาร เปQนข0อกําหนดในการจัดเก็บสารเคมีที่ต0
องคํานึงถึงเพิ่มเติมจากข0อกําหนดทั่วไป เนื่องจากสารเคมีบางกลุ!มจําเปQนต0องมีวิธีการและข0อกําหนด
ในการจัดเก็บที่มีความเฉพาะเจาะจง มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายขึ้นได0ข0อกําหนดการจัดเก็บสารเคมี
ตามกลุ!มสารอาจแบ!งได0ดังนี้
ก)สารไวไฟ ตัวอย!างเช!น
- สารไวไฟต0องเก็บให0ห!างจากความร0อน แหล!งกําเนิดไฟ เปลวไฟ และแสงอาทิตย
- กําหนดบริเวณการจัดเก็บสารไวไฟไว0โดยเฉพาะในห0องปฏิบัติการ และไม!นําสาร
อื่นมาเก็บไว0ในบริเวณที่เก็บสารไวไฟ
- ไม!เก็บสารไวไฟไว0ในภาชนะที่ใหญ!เกินจําเปQน เช!น ในภาชนะขนาดใหญ!เกิน 20
ลิตร (carboy) - ไม!เก็บสารไวไฟหรือสารที่ไหม0ไฟได0ไว0ในห0องปฏิบัติการมากกว!า 50
ลิตร
- ในกรณีที่จําเปQนต0องเก็บสารไวไฟหรือสารที่ไหม0ไฟได0ไว0ภายในห0องปฏิบัติการมา
กกว!า 50 ลิตร ต0องเก็บไว0ในตู0เฉพาะที่ใช0สําหรับเก็บสารไวไฟ
- ไม!เก็บสารไวไฟในตู0เย็นแบบธรรมดาที่ใช0ในบ0าน เนื่องจากภายในตู0เย็นที่ใช0ในบ0าน
ไม!มีระบบป8องกันการติดไฟและยังมีวัสดุหลายอย!างที่เปQนสาเหตุให0เกิดการติดไฟได0 เช!น หลอดไฟ
ภายในตู0เย็น เปQนต0น
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- ในห0 อ งปฏิ บั ติ ก ารและคลั ง /พื้ น ที่ เ ก็ บ สารเคมี ค วรมี ตู 0 เ ย็ น ที่ ป ลอดภั ย เช! น
explosion–proof refrigerator สําหรับใช0เก็บสารไวไฟที่ต0องเก็บไว0ในที่เย็น ซึ่งเปQนตู0เย็นที่ออกแบบ
ให0มีระบบป8องกันการเกิดประกายไฟหรือป]จจัยอื่นๆ ที่อาจทําให0เกิดการติดไฟหรือระเบิดได0
ข) สารกัดกร4อน ตัวอย!างเช!น
- เก็บขวดสารกัดกร!อน (ทั้งกรด และเบส) ขนาดใหญ! (ปริมาณมากกว!า 1 ลิตร หรือ
1.5 กิโลกรัม) ไว0ในระดับต่ํา สูงเกินไม! 60 เซนติเมตร (2 ฟุต)
- ไม!เก็บขวดสารกัดกร!อน (ทั้งกรด และเบส) ทุกชนิดเหนือกว!าระดับสายตา
- ขวดกรดต0องเก็บไว0ในตู0ไม0 หรือตู0สําหรับเก็บกรดโดยเฉพาะที่ทําจากวัสดุป8องกัน
การกัดกร!อน เช!น พลาสติกหรือวัสดุอื่นๆ ที่เคลือบด0วยอีพiอกซี่ (epoxy enamel) และมีภาชนะ
รองรับ เช!น ถาดพลาสติก หรือมีวัสดุห!อหุ0มป8องกันการรั่วไหล
- การเก็บขวดกรดขนาดเล็ก (ปริมาณน0อยกว!า 1 ลิตร หรือ 1.5 กิโลกรัม) บนชั้น
วางต0องมีภาชนะรองรับ เช!นถาดพลาสติก หรือมีวัสดุห!อหุ0มป8องกันการรั่วไหล
ค) แกAส ตัวอย!างเช!น
- การเก็บถังแกiสในห0องปฏิบัติการต0องมีอุปกรณยึดที่แข็งแรง ถังแกiสทุกถังต0องมี
สายคาดหรื อ โซ! ยึ ด กั บ ผนั งโตi ะปฏิ บั ติ การ หรื อที่ ร องรั บ อื่ น ๆ ที่ ส ามารถป8 อ งกั น อั น ตรายให0 กับ ผู 0
ปฏิบัติงานในบริเวณใกล0เคียงจากน0oาหนักของถังแกiสที่ล0มมาทับได0โดยสายยึดต0องคาดเหนือกึ่งกลาง
ถัง ในระดับประมาณ 2/3 ของถัง
- ถังแกiสทุกถังต0องมีที่ป<ดครอบหัวถัง ถังแกiสที่ไม!ได0สวมมาตรวัดต0องมีฝาป<ดครอบ
หัวถังที่มีสกรูครอบอยู!เสมอทั้งนี้เพื่อป8องกันอันตรายจากแกiสภายในถังพุ!งออกมาอย!างรุนแรงหากวาล
วควบคุมที่คอถังเกิดความเสียหาย
- ไม!เก็บถังแกiสเปล!ารวมอยู!กับถังแกiสที่มีแกiส และต0องติดป8ายระบุไว0อย!างชัดเจนว!
าเปQนถัง
แกiสเปล!า หรือถังแกiสที่มีแกiส
- ควรเก็บถังแกiสในที่แห0ง อากาศถ!ายเทได0ดี ห!างจากความร0อน ประกายไฟ แหล!
งกําเนิดไฟ วงจรไฟฟ8า
- ถังแกiสที่บรรจุสารอันตรายหรือสารพิษ (ตามรายการด0านล!าง) ต0องเก็บในตู0เก็บถัง
แกiสโดยเฉพาะที่มีระบบระบายอากาศ หรือหากเปQนถังแกiสขนาดเล็ก (lecture cylinders หรือ 4–L
tanks) ต0องเก็บอยูใ! นตู0ควันและเก็บได0ไม!เกิน 2 ถัง
- ควรเก็บถังแกiสออกซิเจนห!างจากถังแกiสเชื้อเพลิง (เช!น acetylene) แกiสไวไฟ
และวัสดุไหม0ไฟได0 (combustible materials) อย!างน0อย 6 เมตร (20 ฟุต) หรือบังด0วยฉาก/ผนังกั้น
ที่ทําด0วยวัสดุไม!ติดไฟ มีความสูงอย!างน0อย 1.5 เมตร (5 ฟุต) และสามารถหน!วงไฟได0อย!างน0อยครึ่ง
ชั่วโมง
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ง) สารออกซิไดซ(Oxidizers)สารออกซิไดซสามารถทําให0เกิดเพลิงไหม0และการระเบิดได0
เมื่อสัมผัสกับสารไวไฟและสารที่ไหม0ไฟได0 เมื่อสารที่ไหม0ไฟได0สัมผัสกับสารออกซิไดซจะทําให0อัตราใน
การลุกไหม0เพิ่มขึ้น ทําให0สารไหม0ไฟได0เกิดการลุกติดไฟขึ้นทันที หรือทําให0เกิดการระเบิดเมื่อได0รับ
ความร0อน การสั่นสะเทือน (shock) หรือแรงเสียดทานตัวอย!างกลุ!มสารออกซิไดซ Peroxides (O2
2- ) Chlorates (ClO3 - ) Nitrates (NO3 - ) Chlorites (ClO2 - ) Nitrites (NO2 - )
Hypochlorites (ClO- ) Perchlorates (ClO4 - ) Dichromates (Cr2O7 2- ) Permanganates
(MnO4 - ) Persulfates (S2O8 2- ) ตัวอย!างข0อกําหนดในการจัดเก็บ
- เก็บสารออกซิไดซห!างจากสารไวไฟ สารอินทรีย และสารที่ไหม0ไฟได0
- เก็บสารที่มีสมบัติออกซิไดซสูง (เช!น กรดโครมิก) ไว0ในภาชนะแก0วหรือภาชนะที่มี
สมบัติเฉื่อย
- ไม!ใช0จุกคอรก หรือจุกยาง สําหรับขวดที่ใช0เก็บสารออกซิไดซ
จ) สารที่ไวต4อปฏิกิริยาสารที่ไวต!อปฏิกิริยาสามารถแบ!งเปQนกลุ!มได0 ดังนี้
1) สารที่ไวต!อปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน (polymerization reactions) เช!น
styrene สารกลุ!มนี้เมื่อเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันจะทําให0เกิดความร0อนสูงหรือไม!สามารถควบคุม
การปลดปล!อยความร0อนออกมาได0
2) สารที่ไวต!อปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสoา
น0 (water reactive materials) เช!น alkali
metals (lithium, sodium, potassium) silanes, magnesium, zinc, aluminum รวมทั้ง
สารประกอบอินทรียโลหะ เช!นalkylaluminiums, alkylithiumsเปQนต0น สารกลุ!มนี้เมื่อสัมผัสกับoา
น0
จะปลดปล!อยความร0อนออกมาทําให0
เกิ ด การลุ ก ติ ด ไฟขึ้ น ในกรณี ที่ ตั ว สารเปQ น สารไวไฟ หรื อ ทํ า ให0 ส ารไวไฟที่ อ ยู ! ใ กล0 เ คี ย งลุ ก ติ ด ไฟ
นอกจากนี้อาจจะทําให0เกิดการปลดปล!อยสารไวไฟ สารพิษ ไอของออกไซดของโลหะ กรด แกiสที่ทํา
ให0เกิดการออกซิไดซได0ดี
3) สาร Pyrophoric ส!วนใหญ!เปQน tert–butyllithium, diethylzinc,
triethylaluminum, สารประกอบอินทรียโลหะ (organometallics) สารกลุ!มนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศ
จะทําให0เกิดการลุกติดไฟ
4) สารที่ก!อให0เกิดเปอรออกไซด(Peroxide–forming materials) หมายถึง สารที่
เมื่ อทํ าปฏิ กิริ ยากับ อากาศความชื้ น หรื อสิ่งปนเป| }อนต!า งๆ แล0ว ทํ าให0 เกิ ด สารเปอรออกไซด เช! น
ether, dioxane, sodium amide, tetrahydrofuran (THF) เปQนต0น สารเปอรออกไซดเปQนสารที่ไม!
เสถียรสามารถทําให0เกิดการระเบิดได0เมื่อมีการสั่นสะเทือน แรงเสียดทาน การกระแทก ความร0อน
ประกายไฟ หรือ แสง
5) สารที่ไวต!อปฏิกิริยาเมื่อเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก (Shock–sensitive
materials) เช!น สารที่มีหมู!ไนโตร (nitro), เกลือ azides, fulminates, perchlorates เปQนต0น โดย
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เฉพาะอย! า งยิ่ งเมื่ อมี ส ! ว นประกอบของสารอิ น ทรี ย อยู ! ด 0 ว ย เมื่ อสารกลุ ! มนี้ ถูกเสี ย ดสี ห รื อกระทบ
กระแทกจะทําให0เกิดการระเบิดได0ตัวอย!าง
- มีการกําหนดพื้นที่ในห0องปฏิบัติการไว0เปQนสัดส!วนต!างหาก เพื่อแยกเก็บสารที่ไวต!
อปฏิกิริยา
ต!างๆ (พอลิเมอไรเซชัน สารที่ไวต!อปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสoา
น0 สาร pyrophoric หรือ สารที่ก!อให0เกิด
เปอรออกไซด และสารที่ไวต!อปฏิกิริยาเมื่อเกิดการเสียดสีหรือกระทบกระแทก) โดยหลีกเลี่ยงสภาวะ
ที่ทําให0สารเกิดปฏิกิริยา
เช!น oา
น0 แสงความร0อน วงจรไฟฟ8า ฯลฯ ตัวอย!างเช!น สารที่ไวต!อปฏิกิริยาเมื่อสัมผัสoาต0
น0 องเก็บให0ห!าง
จากอ!างน0oา ฝ]กบัวฉุกเฉิน เปQนต0น
- ตู0เก็บสารไวต!อปฏิกิริยาต!างๆ ต0องมีการติดคําเตือนชัดเจน เช!น “สารไวต!อปฏิ
กิริยา–ห0ามใช0oา”
น0 เปQนต0น
- เก็ บ สารที่ ก ! อ ให0 เ กิ ด เปอรออกไซดห! า งจากความร0 อน แสง และแหล! ง กํ า เนิ ด
ประกายไฟ
- ภาชนะบรรจุสารที่ก!อให0เกิดเปอรออกไซดต0องมีฝาหรื อจุกป<ดที่แน!นหนา เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศ
- ห0ามเก็บสารที่ก!อให0เกิดเปอรออกไซดในภาชนะที่มีฝาเกลียวหรือฝาแก0ว เนื่องจาก
แรงเสียดทานขณะเป<ดอาจทําให0เกิดการระเบิดได0 อาจใช0เปQนขวดพลาสติกที่เปQนฝาเกลียว
แทน (polyethylene bottles with screw– top lids)
- มีการตรวจสอบวันหมดอายุ หรือการเกิดเปอรออกไซดของสารดังนี้ - Dioxane Ethers - Furans (e.g. tetrahydrofuran or THF) - Picric acid - Sodium amide ตัวอย!
างเกณฑการพิจารณาในการทิ้งสารที่ก!อให0เกิดเปอรออกไซด
2.2.4 ขอกําหนดเกี่ยวกับภาชนะบรรจุภัณฑและฉลากสารเคมี
- เก็บสารเคมีในบรรจุภัณฑที่มีวัสดุเหมาะสมกับประเภทของสารเคมีโดย
- ใช0ภาชนะเดิม (original container)
- ห0ามเก็บกรดไฮโดรฟลูออริกในภาชนะแก0ว เพราะสามารถกัดกร!อนแก0วได0 ควร
เก็บในภาชนะพลาสติก
- ห0ามเก็บสารที่ก!อให0เกิดเปอรออกไซดในภาชนะแก0วที่มีฝาเกลียวหรือฝาแก0ว
เพราะหากมีการเสียดสีจะทําให0เกิดการระเบิดได0
- ห0ามเก็บสารละลายด!างที่มี pH สูงกว!า 11 ในภาชนะแก0ว เพราะสามารถกัดกร!อน
แก0วได0
- ตรวจสอบความสมบูรณของภาชนะสารเคมีอย!างสม!oาเสมอ เช!น ความสมบูรณของ
ฝาป<ด การแตกร0าวรั่วซึมของภาชนะ เปQนต0น
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- หากเปQนภาชนะเดิม (original container) ของสารเคมีต0องมีฉลากสมบูรณและ
ชัดเจน
- ใช0ชื่อเต็มของสารเคมีบนฉลาก และมีคําเตือนเกี่ยวกับอันตราย
- ระบุวันที่ได0รับสารเคมี วันที่เป<ดใช0สารเคมีเปQนครั้งแรก
- หากเปQน stock solution หรือ working solution ที่เตรียมขึ้นเองให0ระบุ ชื่อ ส!
วนผสม ชื่อผู0เตรียมและวันที่เตรียม
- ภาชนะทุกชนิดที่บรรจุสารเคมีต0องมีฉลากระบุชื่อสารแม0ไม!ใช!สารอันตราย เช!น
oา
น0
- ตรวจสอบความสมบูรณของฉลากบนภาชนะสารเคมีอย!างสม!oาเสมอ
- ฉลากสมบูรณ มีข0อมูลครบถ0วน
- ข0อความบนฉลากมีความชัดเจน ไม!จาง ไม!เลือน
2.2.5 เอกสารขอมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS)
ข0อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) หรือที่เคยถูกเรียกว!า
Material Safety Data Sheet (MSDS) เปQนเอกสารจากผู0ผลิตที่แสดงข0อมูลของสารเคมีหรือ
เคมี ภั ณฑเกี่ ยวกั บ ลั กษณะความเปQน อั น ตราย ความเปQ น พิ ษ วิ ธี ใช0 การเก็ บ รั กษา การขนส!ง การ
กําจัดและการจัดการอื่น ๆ เพื่ อให0การดําเนินการเกี่ย วกับสารเคมี นั้น ๆ เปQนไปอย!า งถูกต0 องและ
ปลอดภัย ในป]จจุบันตามประกาศขององคการสหประชาชาติเรื่อง ระบบการจําแนกและการติดฉลาก
สารเคมีที่เปQนระบบเดียวกันทั่วโลก (The Globally Harmonized System of Classification and
Labeling of Chemicals, GHS) กําหนดให0ใช0 SDS เปQนองคประกอบหนึ่งในการสื่อสารข0อมูล
สารเคมีนอกเหนือจากข0อมูลบนฉลากข0างขวดสารเคมีและเพื่อให0เกิดความสอดคล0องและเปQนระบบ
เดียวกัน จึงกําหนดให0เรียกว!า Safety Data Sheet (SDS) พร0อมกับได0กําหนดรูปแบบและข0อมูลใน
SDS ไว0 16 หัวข0อ ดังต!อไปนี้
1.ข0อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑและบริษัทผู0ผลิตและหรือจําหน!าย (identification of
the substance/mixture and of the company/undertake) แสดงข0อมูลชื่อสารเคมี หรือชื่อทาง
การค0าของสารเคมี
2. ข0อมูลระบุความเปQนอันตราย (hazards identification) แสดงข0อมูลประเภทความเปQน
อันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS ตัวอย!างเช!น สารละลาย n-butyl lithium เปQนสารไวไฟ
(flammable liquids) และลุกติดไฟได0เองเมื่อสัมผัสกับอากาศ (pyrophoric liquids) เปQนต0น โดยมี
ตัวเลขกํากับระดับความเปQนอันตราย เช!น Category 1, 2, … (ยิ่งตัวเลขน0อยความเปQนอันตรายยิ่ง
มาก) และแสดงข0อมูลรูปสัญลักษณความเปQนอันตราย (pictogram) คําสัญญาณ (signal word)
ข0อความแสดงความเปQนอันตราย (hazard statement) เช!น H225 และข0อควรปฏิบัติเพื่อป8องกัน
อันตราย (precautionary statement) เช!น P210 ของสารเคมีซึ่งจะต0องเหมือนกับข0อมูลที่แสดงอยู!
บนฉลากขวดสารเคมีตามระบบ GHS นอกจากนี้ อาจแสดงข0อมูลความเปQนอันตรายอื่น ๆ ของ
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สารเคมีที่ไม!ได0จัดอยู!ในประเภทความเปQนอันตรายตามระบบ GHS เช!น ความเปQนอันตรายจากการ
ระเบิดของผงฝุuน (dust explosion hazard) เปQนต0น
3. ส! ว นประกอบและข0 อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส! ว นผสม (composition/information on
ingredients) ระบุ ข0 อมู ล ของสารเคมี อั น ตรายทุ กชนิ ด ที่ เ ปQ น ส! ว นประกอบในผลิ ต ภั ณฑ ซึ่ งจะ
ประกอบด0วยชื่อสารเคมี รหัสประจําตัวสารเคมี (เช!น CAS-No. (Chemical Abstract Service), EC
no., Index no.10 เปQนต0น) ประเภทความเปQนอันตราย (classification) และความเข0มข0นของ
สารเคมี ตัวอย!างเช!น สารละลาย n-butyl lithium มีตัวทําละลายเปQนไซโคลเฮกเซน ดังนั้นจึงมี
ข0อมูลทั้ง n-butyl lithium และไซโคลเฮกเซน
4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures) แสดงข0อมูลมาตรการปฐมพยาบาลตาม
ลักษณะและช!องทางการได0รับสารเข0าสู!ร!างกาย ได0แก! กรณีสัมผัสสารเคมีโดยการสูดดม สัมผัสทาง
ผิว หนั ง ดวงตา หรื อกลื น สารเคมี และข0อมู ล อาการหรื อผลกระทบที่เ กิ ด ขึ้ น หลั งจากได0 รั บ สั มผั ส
สารเคมีทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งนี้ข0อมูลเกี่ยวกับอาการหรือผลกระทบจากการได0รับสัมผัส
ในบาง SDS จะอ0างถึงหรือแสดงอยู!หัวข0อที่ 2 ข0อมูลระบุความเปQนอันตราย และ/หรือ หัวข0อที่ 11
ข0อมูลด0านพิษวิทยา
5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures) แสดงข0อมูลชนิดของวัสดุดับเพลิงที่
เหมาะสม อันตรายที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม0ของสารเคมีอุปกรณที่ใช0ในการป8องกันภัยและคําแนะนํา
อื่น ๆ ในการดับเพลิงสําหรับนักผจญเพลิง
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมี (accidental release measures) ระบุ
คําแนะนําในการจัดการสารเคมีที่หกรั่วไหล ได0แก! แนวทางการป8องกันอันตรายจากสารเคมี การใช0
อุปกรณป8องกันภัยส!วนบุคคล การดําเนินการเพื่อไม!ให0เกิดผลกระทบต!อสิ่งแวดล0อม และแนวทาง
ปฏิบัติในการเก็บและทําความสะอาดหลังเกิดการหกรั่วไหล
7. ข0อปฏิบัติในการใช0และการเก็บรักษา (handling and storage) ให0คําแนะนําในการใช0
งานและการจัดเก็บสารเคมีอย!างปลอดภัย เช!น สภาวะที่เหมาะสมในการใช0งานและจัดเก็บ ข0อควร
ระวังในการเก็บรักษา เปQนต0น
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป8องกันภัยส!วนบุคคล (exposure controls/personal
protection) แสดงข0อมูลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการรับสัมผัสสารเคมีเข0าสู!ร!างกาย ได0แก!การระบุ
ค!าขีดจํากัดที่ยอมให0ผู0ปฏิบัติงานรับสัมผัสสารเคมีได0ในระหว!างทํางาน (occupational exposure
limit values) มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช!น ระบบระบายอากาศ สภาวะแวดล0อมที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงานและมาตรการป8องกันส!วนบุคคล เช!น การใช0อุปกรณป8องกันดวงตา ผิวหนัง ร!างกาย
ระบบทางเดินหายใจ เปQนต0น
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ (physical and chemical properties) ประกอบด0วย
ข0อมู ล ทั่ ว ไป เช! น สถานะของสารเคมี กลิ่ น เปQ น ต0 น ข0 อมู ล ที่ สํ า คั ญ ต! อสุ ขภาพความปลอดภั ย และ
สิ่งแวดล0อม เช!น ความเปQนกรด-ด!าง (pH) จุดเดือด/ช!วงการเดือด จุดวาบไฟ ความไวไฟ สมบัติการ
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ระเบิด ความดันไอ อัตราการระเหย เปQนต0น และข0อมูลอื่น ๆ ที่เปQนตัวแปรเกี่ยวกับความปลอดภัย
เช!น การผสมกันได0 (miscibility) จุดหลอมเหลว/ช!วงการหลอมเหลว อุณหภูมิที่ทําให0เกิดการติดไฟ
เปQนต0น
10. ความเสถียรและความไวต!อการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity) ระบุถึงความไว
ในการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมี ความเสถียรทางเคมี ความเปQนไปได0ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง เช!น ความร0อน แสง ประกายไฟ เปQนต0 น สารที่ไม! เข0ากัน (incompatible
material) และผลิตภัณฑ/สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว
11. ข0อมูลด0านพิษวิทยา (toxicological information) ระบุข0อมูลด0านพิษวิทยาของสารเคมี
ที่ได0จากการค0นคว0าและการทดลองทางวิทยาศาสตร เช!น ระดับความเปQนพิษเฉียบพลัน (เช!น ค!า
LD50 11) การระคายเคืองต!อผิวหนังและดวงตา การก!อมะเร็ง (carcinogenicity) การก!อการกลาย
พันธุ (mutagenicity) การเปQนพิษต!อระบบสืบพันธุ (reproductive toxicity) การเปQนพิษต!ออวัยวะ
เป8าหมายอย!างเจาะจง (specific target organ toxicity, STOT) อันตรายจากการสําลัก
(aspiration hazard) เปQนต0น และผลกระทบต!อสุขภาพหรืออาการที่อาจเกิดขึ้นเมื่อได0รับสัมผัสสาร
12. ข0อมูลเชิงนิเวศน (ecological information) ระบุความเปQนพิษต!อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล0อมทั้งในดินและน้ําแสดงแนวโน0มการสะสมในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล0อม (bioaccumulative
potential)
13. มาตรการการกําจัด (disposal considerations) ระบุวิธีการกําจัดหรือจัดการของเสีย
จากสารเคมีและภาชนะบรรจุ
14. ข0อมูลการขนส!ง (transport information) แสดงข0อมูลที่จําเปQนสําหรับใช0ในการขนส!ง
ตามระบบของ UN
15. ข0อมูลเกี่ยวกับกฎข0อบังคับ (regulatory information) แสดงข0อมูลกฏหมายและ
ข0อบังคับต!าง ๆ ที่เกี่ยวข0องกับสารเคมี
16. ข0อมูลอื่น (other information) แสดงข0อมูลขยายความหรือคําอธิบายรายละเอียด
เพิ่มเติมอื่น ๆ เช!นความหมายของคําย!อต!าง ๆ ที่พบใน SDS วันที่หรือครั้งที่ของการปรับปรุง SDS
เปQนต0น
2.3 ขอกําหนด แนวปฏิบัติในการเคลื่อนยายสารเคมี
ก!อนเคลื่อนย0ายหรือแบ!งถ!ายสารเคมีให0ศึกษา SDS ของสารเคมีที่เกี่ยวข0อง ใช0อุปกรณ
ป8องกันส!วนบุคคลตามคําแนะนํา และเตรียมอุปกรณทําความสะอาดที่สามารถหยิบใช0ได0ทันทีเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินข0อแนะนําในการเคลื่อนย0ายสารเคมี
1.ตรวจสอบภาชนะบรรจุสารเคมีก!อนเคลื่อนย0ายหากภาชนะเสื่อมสภาพให0ถ!ายสารเคมีลงใน
ภาชนะใหม!ที่เหมาะสม แล0วทําลายภาชนะเก!าทิ้ง
2. ไม!เคลื่อนย0ายสารเคมีที่เข0ากันไม!ได0พร0อมกัน
3.ห0ามจับขวดสารเคมีที่คอขวดหรือหิ้วที่หูด0วยมือข0างเดียว
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4.การเคลื่อนย0ายขวดสารเคมีภายในห0องปฏิบัติการ ให0ใช0มือข0างหนึ่งจับที่คอขวดและมืออีก
ข0างรองที่ก0นขวดหรือใช0ภาชนะรองรับที่เหมาะสมบรรจุขวดสารเคมี
5.การเคลื่ อ นย0 า ยขวดสารเคมี น อกห0 อ งฏิ บั ติ ก าร ต0 อ งใช0 ภ าชนะรองรั บ ที่ แ ข็ ง แรงและ
เหมาะสม
- ถังสแตนเลส สําหรับสารเคมีที่ไม!กัดกร!อน เช!น ตัวทําละลายอินทรีย
- ถังพลาสติกสําหรับสารเคมีกัดกร!อน เช!น กรด
6.การเคลื่อนย0ายขวดสารเคมีจํานวนมาก ให0ปฏิบัติดังนี้
- ห0ามวางขวดสารเคมีบนรถเข็นโดยตรง
- ใช0ภาชนะรองรับและวัสดุกันกระแทกที่เหมาะสม
- ใช0รถเข็นสารเคมีที่มีที่กั้น โดยที่กั้นควรสูงอย!างน0อยครึ่งหนึ่งของความสูงของขวด
สารเคมี
การเคลื่อนยายสารเคมี ( Chemical transportation)
การเคลื่อนย0ายสารเคมีภายในห0องปฏิบัติการ ควรมีข0อปฏิบัติดังนี้
1. ผู0ที่ทําการเคลื่อนย0ายสารเคมีต0องสวมถุงมือ แว!นตานิรภัย เสื้อคลุมปฏิบัติการ(เสื้อกาวน)และ
อุปกรณป8องกันส!วนบุคคลที่จําเปQนอื่นๆ สําหรับการเคลื่อนย0ายสารเคมีป<ดฝาภาชนะที่บรรจุสารเคมี
ให0สนิทขณะเคลื่อนย0ายหากจําเปQนอาจผนึกด0วยแผ!นพาราฟ<ลม(รูปที่1)

รูปที่1 การใช0แผ!นพาราฟ<ลมป<ดฝาภาชนะ
(ที่ ม า :https://dg.lnwfile.com/_/dg/_raw/my/a2/fq.png สื บ ค0 น วั น ที่
17 พฤษภาคม 2564)
2. ใช0ถังยางที่ทนต!อการกัดกร!อนและละลายในการเคลื่อนย0ายสารพวกกรดและตัวทําละลาย
3. ใช0รถเข็นในการเคลื่อนย0ายสารเคมีครั้งละหลายๆ ขวดภายในห0องปฏิบัติการ โดยรถเข็นมี
แนวกั้นที่สูงเพียงพอในการกั้นขวดสารเคมี (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 รถเข็นที่เคลื่อนย0ายสารเคมี
(ที่มา : เข0าถึงได0จาก https://cc.lnwfile.com/gm2b27.pngสืบค0นวันที่ 17
พฤษภาคม 2564)
4. ใช0ภาชนะรองรับ (secondary container) ในการเคลื่อนย0ายสารเคมี โดยต0องเปQนภาชนะที่
ไม!แตกหักง!าย ทํามาจากยาง เหล็ก หรือพลาสติก ที่สามารถบรรจุขวดสารเคมีได0(รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ภาชนะรองรับที่เปQนพลาสติก
(เข0าถึงได0จาก https://www.calpaclab.com/secondary-liquid-waste-containerfor-nalgene-10-liter-bottle/sc-83b สืบค0นวันที่ 17 พฤษภาคม 2564)
5. เคลื่อนย0ายสารเคมีพวกของเหลวไวไฟในภาชนะที่ทนต!อแรงดัน
6. ดูแลและเฝ8าระวังสารเคมีที่เคลื่อนย0ายอย!างเคร!งครัด
7. เคลื่อนย0ายสารที่เข0ากันไม!ได0ในภาชนะรองรับ (secondary container) ที่แยกกัน
การเคลื่อนย0ายสารเคมีภายนอกห0องปฏิบัติการ ควรมีข0อปฏิบัติดังนี้
1. มีการติดฉลากสารเคมี วัสดุอุปกรณชัดเจนและถูกต0องก!อนการเคลื่อนย0าย
2. ภาชนะที่ใช0เคลื่อนย0ายวางในภาชนะรองรับที่มั่นคงปลอดภัย และไม!แตกหักง!าย
3. รถเข็นที่ใช0ในการเคลื่อนย0ายมีแนวกั้นที่สูงเพียงพอในการกั้นขวดสารเคมี
4. เคลื่อนย0ายสารที่เข0ากันไม!ได0ในภาชนะรองรับที่แยกกัน
5. ใช0ลิฟทขนของในการเคลื่อนย0ายสารเคมีและวัตถุอันตรายระหว!างชั้น หลีกเลี่ยงการใช0ลิฟท
ทั่วไป
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6. มีตัวดูดซับสารเคมีระหว!างขวดขณะเคลื่อนย0ายสาร
7. มีวัสดุกันกระแทกระหว!างขวดขณะเคลื่อนย0าย

รูปที่ 4 ตัวอย!างตัวดูดซับสารเคมีและวัสดุกันกระแทกที่ใช0ในการกั้นระหว!างขวดสารเคมีขณะ
เคลื่อนย0าย
(เข0าถึงได0จากhttp://esprel.labsafety.nrct.go.th/content.asp?ID=298สืบค0นวันที่ 17
พฤษภาคม 2564)
ขอแนะนําในการแบ4งถ4ายสารเคมี
1.ทําในตู0ดูดควัน
2.ห0ามเทสารไวไฟใกล0แหล!งกําเนิดไฟ หรือแหล!งความร0อน
3.ใช0กรวยในการเทสารจากขวดบรรจุสู!ภาชนะปากแคบ บีกเกอรหรือภาชนะอื่นที่เหมาะสม
ขอแนะนําในการเคลื่อนยายถังแกAส
1. ป<ดฝาครอบวาลวให0แน!นก!อนเคลื่อนย0าย
2. หากเคลื่อนย0ายภายในห0องปฏิบัติการ ให0ใช0วิธีหมุนก0นถังในแนวตั้ง
3. หากเคลื่อนย0ายออกนอกห0องปฏิบัติการ ต0องใช0รถเข็นถังแกiสที่มีสายรัดโดยเฉพาะ
4. หากจําเปQนต0องใช0ลิฟตโดยสารเคลื่อนย0ายต0องแสดงป8ายห0ามผู0โดยสารเข0าลิฟตในระหว!างการ
ขนย0าย
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สัญลักษณแสดงอันตรายของสารเคมี
ความเปWนอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS
GHS (Globally Harmonized System for Classification and labeling of
Chemicals) เปQ นระบบการจัด กลุ! มสารเคมี การติ ดฉลาก และการแสดงรายละเอีย ดบนเอกสาร
ข0อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS) เพื่อให0แต!ละประเทศสามารถสื่อสารและเข0าใจ
ข0อมูลที่ เกี่ยวข0องกับ อันตรายที่เกิ ดจากสารเคมีในทิ ศทางเดียวกั น ซึ่งจะช!วยลดความซ้ําซ0 อนและ
ค!าใช0จ! ายในการทดสอบและประเมิน สารเคมี ตลอดจนสร0างความเชื่อมั่น ว!า การใช0 สารเคมีแต!ล ะ
ประเภทจะถูกต0องตามวัตถุประสงค โดยไม!เกิดผลเสียหรืออันตรายต!อสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดล0อม
แต!อย!างใด
สาระสําคัญของ GHS
1. จุดมุ!งหมายของระบบ
1.1 เพื่อยกระดับการป8องกันอันตรายต!อคนและสิ่งแวดล0อม โดยจัดให0มีระบบที่เข0าใจได0ง!ายใน
การสื่อสารข0อมูลและอันตรายของสารเคมี
1.2 มีแนวทางให0กับประเทศที่ยังไม!มีระบบการจัดกลุ!มสารเคมีและการติดฉลาก
1.3 ลดความซ้ําซ0อนของการทดสอบและการประเมินสารเคมี
1.4 อํานวยความสะดวกในด0านการค0าระหว!างประเทศ สําหรับสารเคมีที่ได0ประเมินและจําแนก
แล0วตามหลักเกณฑพื้นฐานระหว!างประเทศ
2. หลักการของระบบ GHS มีดังนี้
2.1 ระดับการปกป8องสุขภาพและสิ่งแวดล0อมจะต0องไม!ลดลงไปจากระบบที่ใช0อยู!เดิม
2.2 การจัดกลุ!มอันตรายของผลิตภัณฑเคมีจะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตัวเท!านั้น (ผลิตภัณฑ
รวมถึงสารประกอบ สารผสม สารละลาย)
2.3 การจัดกลุ!มอันตรายและการสื่อข0อมูลอันตรายต0องมีพื้นฐานและเชื่อมโยงสอดคล0องกัน
2.4 คํานึงถึงการจัดกลุ!มและการสื่อข0อมูลอันตรายที่มีอยู!เดิม
2.5 ระบบเดิมจะต0องเปลี่ยนแปลงและดําเนินการให0เปQนมาตรฐานเดียวกัน
2.6 เครื่องมือต!าง ๆ ที่ใช0ในการสื่อข0อมูลอันตรายจะต0องทําให0เข0าใจได0ง!าย
2.7 การจัดกลุ!มอันตรายในระบบใหม!ต0องยอมรับข0อมูลที่เชื่อถือได0ที่มีอยู!เดิม
2.8 การปกป8องสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล0อมจะต0องคํานึงถึงการปกป8องความลับทาง
ธุรกิจด0วย
3. ขอบเขตของระบบ GHS จะครอบคลุมถึง สารเคมี สารผสม รวมถึงสารเคมีที่อยู!ในกระบวนการ
ผลิต โดยหลักเกณฑของระบบมีดังนี้
3.1 หลักเกณฑในการจัดจําแนกความเสี่ยงจะขึ้นอยู!กับหลักการ 3 ข0อ คือ
ความเสี่ยงและอันตรายทางกายภาพ จากการระเบิด กiาซไวไฟ ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับ
กiาซ (aerosols) ที่อาจติดไฟ เปQนต0น
ความเสี่ยงและอันตรายต!อสุขอนามัยและสภาวะแวดล0อม เช!น อาการเปQนพิษรุนแรง ความ
ระคายเคืองต!อผิวหนังหรือดวงตา และการซาบซึมเข0าสู!แหล!งน้ําธรรมชาติ
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ส! ว นผสมของสารในกระบวนการผลิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ทํ า ให0 เ กิ ด อั น ตรายต! อ สุ ข อนามั ย และ
สิ่งแวดล0อม
3.2 การสื่อข0อมูลความเสี่ยงตามวิธี ดังนี้
3.2.1 คํา เตื อนและข0 อความที่ ชี้ ร ะดั บ ความรุ น แรงของอั น ตราย เช! น "Danger” หรื อ
“Warning” สําหรับกรณีที่ต0องการเน0นอันตรายหรือแบ!งแยกระหว!างระดับอันตราย
3.2.2 ชื่อผู0ผลิตหรือผู0จัดจําหน!าย และสถานที่ที่ติดต!อได0o
3.2.3 ชื่อสารเคมี หรือในกรณีสารผสมให0ระบุสารเคมีองคประกอบที่มีอันตรายสูง
3.2.4 การติดฉลากที่แสดงรูปภาพหรือสัญลักษณ เครื่องหมาย คําเตือน ข0อควรระวัง และ
ส!วนผสม ซึ่งคําเตือนจะแตกต!างกันระหว!างขั้นขนส!งและสินค0าขั้นสุดท0าย กล!าวคือ
- การให0ข0อมูลในขั้นการขนส!งให0ใช0เครื่องหมายรูปภาพ ดังต!อไปนี้ ที่สามารถนํามา ใช0
ปฏิ บั ติ กั บ กรณี อื่ น (เช! น สถานที่ ทํ า งาน) โดยผ! า นความเห็ น ชอบจากหน! ว ยงาน
รับผิดชอบ
- ในขณะที่ การเตื อ นภั ย ในกระบวนการอื่ น ต0 อ งใช0 เ ครื่ องหมายเปQ น รู ป ภาพ GHS
Pictograms
อย! างไรก็ ต าม ถ0า มี การใช0 เครื่ องหมายรูป ภาพขั้ นขนส!งแล0 ว ไม! จํ าเปQ นต0 องมี การใช0
เครื่องหมายรูปภาพ GHS อีก
3.2.5 การจัดทําเอกสารแสดงความปลอดภัยของวัสดุ (material safety data sheet) และ
ความปลอดภัยสินค0า (safety data sheet) จะมีอยู! 16 ส!วนด0วยกัน ได0แก! ชื่อสาร
ชื่อผู0ผลิตหรือผู0จําหน!ายและสถานที่ติดต!อ ส!วนประกอบ อันตราย การปฐมพยาบาล
มาตรการผจญเพลิง มาตรการจัดการสารหกรั่วไหล การเคลื่อนย0าย การจัดเก็บ การ
คุ0มครองอัน ตรายส!วนบุ คคล คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี เสถี ยรภาพและ
ความว! อ งไวในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า พิ ษ วิ ท ยา นิ เ วศวิ ท ยา การกํ า จั ด การขนส! ง
กฎระเบียบข0อบังคับ และข0อมูลอื่น ๆ
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ตารางที่3 ตารางสัญลักษณแสดงความเปQนอันตรายของสารเคมี (Hazard pictogram) ตามระบบ
สากล GHSจําแนกตามประเภทความเปQนอันตราย
รู ป สั ญ ลั ก ษณแสดงความเปW น ประเภทความเปWนอันตราย
อันตราย
สารไวไฟ
สารที่ทําปฏิกิริยาได0เอง
สารที่ลุกติดไฟได0เองในอากาศ
สารที่สัมผัสน้ําแล0วให0กiาซไวไฟ
สารที่เกิดความร0อนได0เอง
สารเพอรออกไซดอินทรีย
สารออกซิไดส

วัตถุระเบิด
สารเพอรออกไซดอินทรีย(ที่อาจระเบิดได0เมื่อได0รับความร0อน)
สารที่ทําปฏิกิริยาได0เอง (ที่อาจระเบิดได0เมื่อได0รับความร0อน)

กiาซภายใต0ความดัน

สารกัดกร!อนโลหะ
การทําลายดวงตาอย!างรุนแรง
การกัดกร!อนผิวหนัง

Page 25 of 40

26

ตารางที่3 ตารางสัญลักษณแสดงความเปQนอันตรายของสารเคมี (Hazard pictogram) ตามระบบ
สากล GHSจําแนกตามประเภทความเปQนอันตราย (ต!อ)
รู ป สั ญ ลั ก ษณแสดงความเปW น ประเภทความเปWนอันตราย
อันตราย
ความเปQนพิษเฉียบพลัน (ประเภทย!อย 1และ 2 เปQนอันตรายถึง
ตายได0และประเภทย!อย 3 เปQนพิษ)

การก!อมะเร็ง
การทําให0ไวต!อการกระตุ0นอาการแพ0ต!อระบบทางเดินหายใจ
การก!อให0เกิดการกลายพันธุของเซลลสืบพันธุ
ความเปQ น พิ ษ ต! อ อวั ย วะเป8 า หมายอย! า งเฉพาะเจาะจง
จากการสัมผัสครั้งเดียว
ความเปQ น พิ ษ ต! อ ระบบอวั ย วะเป8 า หมายอย! า งเฉพาะเจาะจง
จากการรับสัมผัสซ้ํา
ความเปQนอันตรายจากการสําลัก
ความเปQนพิษต!อระบบสืบพันธุ
ความเปQนพิษเฉียบพลัน (ประเภทย!อย 4เปQนอันตราย)
การทําให0ไวต!อการกระตุ0นอาการแพ0ต!อผิวหนัง
การระคายเคืองต!อผิวหนัง
การระคายเคืองต!อดวงตา
การระคายเคืองต!อระบบทางเดินหายใจ
หรืออาจทําให0ง!วงซึมมึนงง
ความเปQนอันตรายต!อโอโซนในชั้นบรรยากาศ
ความเปQนอันตรายเฉียบพลันต!อสิ่งแวดล0อมในน้ํา
ความเปQนอันตรายระยะยาวต!อสิ่งแวดล0อมในน้ํา
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ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใชสารเคมี
ขอกําหนด แนวปฏิบัติในการจัดเก็บสารเคมี
การเก็บสารเคมีทุกชนิดมีหลักการทั่วไป ดังนี้
1. สถานที่เก็บสารควรเปQนสถานที่ป<ดมิดชิด อยู!ภายนอกอาคาร ฝาผนังควรทําด0วยสารทนไฟ
(กันไฟ) ป<ดล็อคได0และมีป8ายบอกอย!างชัดเจนว!า “สถานที่เก็บสารเคมี”
2. ภายในสถานที่เก็บสารเคมีควรมีอากาศเย็นและแห0ง มีระบบถ!ายเทอากาศที่ดี และแดด
ส!องไม!ถึง
3. ชั้นวางสารเคมีภายในสถานที่เก็บสารเคมีต0องมั่นคง แข็งแรง ไม!มีการสั่นสะเทือน
4. ภาชนะที่บรรจุสารเคมี ต0องมีป8ายชื่อที่ทนทานติดอยู!พร0อมทั้งบอกอันตรายและข0อควร
ระวังต!าง ๆ
5. ภาชนะที่ใส!ต0องทนทานต!อความดัน การสึกกร!อนและแรงกระแทกจากภายนอก ควรมี
ภาชนะสํารอง ในกรณีที่เกิดการแตกหรือภาชนะรั่วจะได0เปลี่ยนได0ทันที
6. ภาชนะเก็บสารที่ใหญ!และหนักไม!ควรเก็บในที่สูงเพื่อจะได0สะดวกในการหยิบใช0
7. ขวดไม! ควรวางบนพื้นโดยตรง หรื อไม! ควรวางช0อนบนขวดอื่ นๆ และมี ระยะห!า งกั น
พอสมควรระหว!างชั้นที่เก็บสารไม!ควรวางสารตรงทางแคบ หรือใกล0ประตูหรือหน0าต!าง
8. ควรเก็บสารตามลําดับการเข0ามาก!อนหลัง และต0องใช0ก!อนหมดอายุ ถ0าหมดอายุแล0วต0อง
ทําลายทันที ห0ามใช0โดยเด็ดขาด
9. ควรแยกเก็บสารเคมีในปริมาณน0อยๆ โดยใช0ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก บริเวณที่เก็บสารควร
รักษาความสะอาดและให0มีความเปQนระเบียบเรียบร0อยอย!างสม่ําเสมอ และมีการจัดเรียงอย!างมีระบบ
10. ต0องมีอุปกรณดับเพลิง อุปกรณป8องกันภัย และเครื่องปฐมพยาบาลพร0อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
โดยทั่วไป เมื่อทราบคุณสมบัติของสารแล0วก็สามารถกําหนดได0ว!าจะเปQนสารอย!างไร ตัวอย!างเช!น
ของเหลวที่มีจุดเยือกแข็งต่ําๆ จะต0องเก็บที่อุณหภูมิสูงกว!านั้น เพราะเมื่อสารนั้นแข็งตัวปริมาตรจะ
เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะทําให0ขวดแตกได0 และที่อันตรายมากคือสารบางประเภทต0องใช0ตัวยับยั้ง (inhibitor)
ใส!ไว0เพื่อป8องกันไม!ให0สารนั้นระเบิด ถ0าสารแข็งตัวแยกตัวจากตัวยับยั้งมาเปQนสารบริสุทธิ์ เมื่อสารนั้น
หลอมเหลวอีกครั้งหนึ่งจะเกิดระเบิดได0 เช!น acrylic acid นอกจากการพิจารณาเก็บสารเคมีตาม
ความไวในปฏิกิริยาแล0ว ยังต0องพิจารณาถึงการเข0ากันไม!ได0ของสารเคมี เช!น galcial acetic acid
เปQนสารเคมีที่จุดติดไฟและระเบิดได0เมื่อถูกสัมผัสกับ oxidizing acid เช!น nitric acid, perchloric
acid หรือ sulfuric acid เข0มข0น เพราะฉะนั้นควรเก็บ acetic acid ให0ห!างจาก oxidizers ไม!ใช!กรด
เหมือนกันจะเก็บด0วยกันได0มีสารเคมีหลายประเภทที่เราต0องเอาใจใส!เปQนพิเศษ ได0แก!
- กรด (acid) ด!าง (bases)
- สารไวไฟ (flammables)
- ออกซิไดสเซอร (oxidizers)
- สารที่ไวต!อน้ํา (water reactive chemicals)
- สารไพโรฟอริก (pyrophoric substances)
- สารที่ไวต!อแสง (light-sensitive chemicals)
- สารที่จะเกิดเปอรออกไซดได0 (peroxidizable compounds)
- และสารเปQนพิษ (toxic compounds) เปQนต0น
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การจัดเก็บสารแต4ละประเภทเพื่อความปลอดภัยตามคุณสมบัติของสารประเภทนั้นๆ
สารไวไฟ (flammable materials)
การลุกไหม0เกิดขึ้นระหว!างออกซิเจนและเชื้อเพลิงในรูปที่เปQนไอ หรือละอองเล็กๆ ดังนั้น สาร
ที่ระเหยได0ง!ายมีความดันไอสูงจะติดไฟได0ง!าย ละอองหรือฝุuนของสารเคมีที่ไวไฟก็สามารถลุกติดไฟได0
ง!ายพอๆกับสารที่เปQนกiาซหรือไอ สารที่ลุกติดไฟได0ง!ายในสภาพอุณหภูมิและความดันปกติ จะถือว!า
เปQ น สารไวไฟ ตั ว อย! า งของสารเหล! า นี้ ได0 แก! ผงละเอี ย ดของโลหะไฮโดรของโบรอน ฟอสฟอรั ส
ของเหลวที่มีจุดวาบไฟต่ํากว!า 30 องศาเซลเซียส และกiาซไวไฟต!างๆควรมีการจัดเก็บ ดังนี้
- เก็บในที่เย็นอากาศถ!ายเทได0 และอยู!ห!างจากแหล!งจุดติดไฟ เช!น ความร0อน ประกายไฟ
หรือเปลวไฟ
- เก็บไว0ในภาชนะที่ปลอดภัย หรือตู0เก็บสารไวไฟซึ่งตรวจสอบดูแล0วว!าปลอดภัย ภาชนะที่
เก็บต0องมีฝาป<ดแน!นไม!ให0อากาศเข0าได0
- เก็บแยกจากสารพวก oxidizers สารที่ลุกติดไฟเองได0 สารที่ระเบิดได0และสารที่ทําปฏิกิริยา
กับอากาศหรือความชื้นและให0ความร0อนออกมาเปQนจํานวนมาก
- มีป8ายห0ามสูบบุหรี่ หรือห0ามจุดไม0ขีดไฟ
- พื้นที่นั้นควรต!อสายไฟลงในดินเพื่อลดไฟฟ8าสถิตยที่อาจเกิดขึ้นได0
สารที่เขากันไม4ได (incompatible materials)
สารที่เข0ากันไม!ได0 คือ สารที่เมื่อมาใกล0กันจะทําปฏิกิริยากันอย!างรุนแรง เกิดการระเบิด เกิด
ความร0อนหรือให0กiาซพิษออกมาได0 สารพวกนี้จะต0องเก็บแยกต!างหากห!างจากกันมากที่สุด เช!น การ
เก็บสารที่ไวต!อน้ํา
- ต0องเก็บในที่อากาศเย็นและแห0ง ห!างไกลจากน้ํา
- เตรียมเครื่องดับเพลิง class D ไว0ในกรณีเกิดไฟไหม0oxidizers
- เก็บห!างจากเชื้อเพลิง และวัสดุติดไฟได0
- เก็บห!างจาก reducing agents เช!น zinc, alkaline metal หรือ formic acid
อันตรายจากพิษของสาร (toxic hazards)
สารเปQนพิษ (toxic chemicals) คือ สารซึ่งจะเปQนอันตรายต!อสิ่งมีชีวิตไม!ว!าจะอยู!ในสภาวะ
ใดๆ ซึ่งทั้งนี้จะรวมถึงสารกัมมันตรังสี (radioactive) ด0วยการเก็บควรกระทํา ดังนี้
- ภาชนะต0องป<ดฝาสนิท อากาศเข0าไม!ได0
- ห!างจากแหล!งจุดติดไฟ
- ต0องมีการตรวจสอบอย!างสม่ําเสมอ ทั้งภาชนะที่เก็บและบริเวณที่เก็บสารนั้นๆ
- สารที่ไวต!อแสง ต0องเก็บไว0ในขวดสีชา ในสถานที่เย็น แห0งและมืด
สารกัดกร4อน (corrosive materials)
สารกัดกร!อนจะรวมถึง กรด acid anhydride และ ด!าง สารพวกนี้มักจะทําลายภาชนะที่
บรรจุและออกมายังบรรยากาศภายนอกได0 บางชนิดระเหยได0บางชนิดทําปฏิกิริยารุนแรงกับ
ความชื้น การเก็บควรกระทํา ดังนี้
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- เก็บในที่เย็น แต!ต0องสูงกว!าจุดเยือกแข็ง
- ต0องใช0ถุงมือ สวมแว!นตา ฯลฯ เมื่อใช0สารประเภทนี้
- ต0องเก็บกรดแยกห!างจากโลหะที่ไวในการทําปฏิกิริยา เช!น sodium, potassium และ
magnesium เปQนต0น
- ด!างต0องแยกเก็บจากกรดและสารอื่นๆ ที่ไวต!อการทําปฏิกิริยา
สารระเบิดได (explosives)
คือสารซึ่งที่อุณหภูมิหนึ่งๆจะเกิดการ decompose อย!างรวดเร็ว เมื่อเกิดการสั่นสะเทือน
หรือเกิดปฏิกิริยารุนแรง จะให0กiาซออกมาจํานวนมาก รวมทั้งความร0อนด0วย ซึ่งทําให0อากาศรอบๆ ตัว
เกิดการขยายตัวอย!างรวดเร็ว เปQนผลให0เกิดการระเบิดขึ้นได0สิ่งที่มีผลต!อสารที่ระเบิดได0 คือ ความร0อน
หรือเย็นจัดๆ อากาศแห0ง หรือขึ้นอยู!ในการเก็บ ความไม!ระมัดระวังในการ handle ระยะเวลาในการ
เก็บ ระยะเวลาที่เอาออกมาจากภาชนะเริ่มแรกก!อนใช0การเก็บควรปฏิบัติ ดังนี้
- เก็บห!างจากอาคารอื่นๆ
- มีการลiอคอย!างแน!นหนา
- ไม!ควรเก็บในที่มีเชื้อเพลิง หรือสารที่ติดไฟได0ง!าย
- ต0องห!างเปลวไฟอย!างน0อย 20 ฟุต
- ไม!ควรมีชนวนระเบิด (detonators), เครื่องมือและสารอื่นๆอยู!ด0วย
- ไม!ควรซ0อนกันเกิน 6 ฟุต
- ต0องเคลื่อนย0ายด0วยความระมัดระวัง
- ห0ามไม!ให0ผู0อื่นเข0าไปในที่เก็บสารได0
ลักษณะโกดังเก็บสารเคมี
สถานที่ตั้ง
- สถานที่เก็บสารเคมีที่ดี ควรอยู!ห!างจากบริเวณที่มีประชาชนอยู!หนาแน!น ห!างไกลจากแหล!ง
น้ําดื่ม ห!างไกลจากบริเวณที่น้ําท!วมถึง และห!างไกลจากแหล!งอันตรายอื่นๆ ที่อาจเกิดจาก
ภายนอกโกดัง
- สถานที่ตั้งโกดัง ควรมีเส0นทางที่สะดวกแก!การขนส!ง และการจัดการ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ต!างๆ
- มีสิ่งอํานวยความสะดวกอย!างเพียงพอ เช!น ระบบจ!ายไฟฉุกเฉิน ระบบดับเพลิง
บริเวณโดยรอบ
-อาณาเขตบริเวณโดยรอบที่ตั้งต0องมีกําแพงหรือรั้วกั้นที่อยู!ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและ
สามารถบํารุงรักษาให0ดีอยู!เสมอ
- มีพื้นที่ว!างบริเวณแนวกําแพงหรือรั้ว สําหรับแยกเก็บสารเคมีที่หก รั่วไหลและเพื่อให0การ
ปฏิบัติงานในการบรรเทาอันตรายจากสารเคมีที่หกรั่วไหลได0
- มียามรักษาการณตรวจตราในเวลากลางคืนและจัดหาอุปกรณเพื่อความปลอดภัยไว0 เช!น
ไฟสําหรับส!องรอบบริเวณ แปลงสิ่งปลูกสร0าง
- แปลนสิ่งปลูกสร0างต0องออกแบบให0สามารถแยกเก็บสารที่เข0ากันไม!ได0 โดยการใช0อาคาร
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แยกจากกัน การใช0ผนังกันไฟ หรือการป8องกันอื่นๆ เช!น ออกแบบให0มีพื้นที่ว!างเพียงพอที่
สามารถเคลื่อนย0าย ขนถ!ายสารเคมีได0อย!างปลอดภัย
- อาคารเก็บสารเคมีแต!ละหลังต0องมีระยะห!างระหว!างกัน
- ทําเลที่ตั้งและอาคาร มีการป8องกันผู0บุกรุกโดยทํารั้วกั้น มีประตูเข0า-ออก พร0อมมาตรการ
ป8องกันการลอบวางเพลิง
การออกแบบอาคารเก็บสารเคมี
แผนผังอาคารต0องออกแบบให0สอดคล0องกับชนิดของสารเคมีที่จะเก็บ ซึ่งมีการเตรียมในเรื่อง
ทางออกฉุกเฉินอย!างเพียงพอ เนื้อที่และพื้นที่ของอาคารเก็บสารเคมีต0องถูกจํากัด โดยแบ!งออกเปQน
ห0องๆหรือเปQนสัดส!วน เพื่อเก็บสารอันตรายคนละประเภทและสารอันตรายประเภทที่ไม!สามารถเก็บ
รวมกันได0อาคารต0องป<ดมิดชิด และป<ดล็อคได0 วัสดุก!อสร0างอาคารเปQนชนิดไม!ไวไฟ และโครงสร0าง
อาคารเปQนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเหล็ก ถ0าเปQนโครงสร0างเหล็กต0องหุ0มด0วยฉนวนกันความร0อน
ผนังอาคาร
- ผนังด0านนอกต0องสร0างอย!างแข็งแรง และควรป<ดด0วยเหล็กหรือแผ!นโลหะ เพื่อป8องกันไฟที่
เกิดจากภายนอกอาคาร
- ผนังด0านใน ออกแบบให0เปQนกําแพงกันไฟทนไฟได0นาน 60 นาที และมีความสูงขึ้นไปเหนือ
หลังคา 1 เมตร หรือวิธีการอื่นๆที่สามารถป8องกันการลุลามของไฟได0
- วัสดุที่ใช0เปQนฉนวนของอาคารเปQนชนิดที่ไม!ติดไฟ เช!น เส0นใยโลหะ หรือใยแก0ว
- วัสดุที่เหมาะสมต!อการทนไฟ และมีคุณสมบัติแข็งแกร!งทนทาน คือ คอนกรีต อิฐ หรืออิฐ
บลiอค คอนกรีตเสริมเหล็ก ควรมีความหนาอย!างน0อย 15 เซนติเมตร หรือ 6 นิ้ว และกําแพงต0องหนา
อย!างน0อย 23 เซนติเมตร หรือ 9 นิ้ว จึงสามารถทนไฟ ถ0าเปQนอิฐกลวงไม!เหมาะสมที่จะใช0คอนกรีต
ธรรมดา ต0องมีความหนาอย!างน0อย 30 เซนติเมตร หรือ 12 นิ้ว เพื่อให0เกิดความแข็งแกร!งและ
ทนทาน เพื่อให0โครงสร0างมั่นคงแข็งแรงต0องมีเสาคอนกรีตเสริมเหล็กในผนังกันไฟผนังกันไฟควรเปQน
อิสระจากโครงสร0างอื่นๆเพื่อป8องกันการพังทลาย เมื่อเกิดเพลิงไหม0 การเดินท!อประปา ท!อร0อยสาย
และการวางสายไฟผนังกันไฟ ต0องวางอยู!ในทรายเพื่อป8องกันไฟพื้น
- พื้นอาคารต0องไม!ดูดซับของเหลว
- พื้นอาคารต0องเรียบ ไม!ลื่น ไม!มีรอยแตกร0าว ทําความสะอาดได0ง!าย
- พื้นอาคารต0องออกแบบให0สามารถเก็บกักสารเคมีที่หกรั่วไหล และน้ําจากการดับเพลิงได0
โดยวิธีการทําขอบธรณีประตูหรือขอบกั้นโดยรอบ
หลังคา
- หลังคาต0องกันฝนได0 และออกแบบให0มีการระบายควันและความร0อนได0 ในขณะเกิดเพลิง
ไหม0
- วัสดุที่ใช0ในการก!อสร0างหลังคาไม!จําเปQนต0องใช0ชนิดป8องกันไฟพิเศษ แต!ก็ไม!ควร
ใช0ไม0 เพราะมีความเสี่ยงต!อการลุกลามของไฟ โครงสร0างที่รองรับหลังคาต0องทําด0วยวัสดุไม!ติดไฟ ใช0
ไม0เนื้อแข็งได0 เมื่อวัสดุที่ใช0มุงหลังคาไม!ไวไฟ เพราะคานไม0ให0ความแข็งแกร!งโครงสร0างนานกว!าคาน
เหล็กเมื่อเกิดเพลิงไหม0
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- วัสดุที่ใช0มุงหลังคาอาจเปQนวัสดุที่มีน้ําหนักเบาและยุบตัวได0ง!ายเมื่อเกิดเพลิงไหม0 เพื่อช!วย
การระบายควันและความร0อนออกไปได0 แต!ถ0าหลังคาสร0างแข็งแรงต0องจัดให0มีช!องระบายอากาศ
เพื่อให0มีการระบายควันและความร0อนอย!างน0อย 2% ของพื้นที่หลังคา
- ช!องระบายอากาศต0องเป<ดไว0ถาวรและสามารถเป<ดด0วยมือ หรือเป<ดได0เองเมื่อเกิดเพลิงไหม0
การระบายควันและความร0อนจะช!วยทําให0สามารถมองเห็นต0นตอของเพลิงและช!วยชะลอการลุกลาม
ของไฟ
ประตูกันไฟ
ประตูกันไฟ จะประกอบด0วย
- ข0อลูกโซ!ชนิดหลอมละลายได0 ติดตั้งไว0เหนือของประตูด0านบน ความร0อนหรือเปลวไฟที่โหม
ลุกจากบริเวณที่เก็บสารเคมี จะส!งผ!านไปตามกําแพงกระตุ0นให0ข0อลูกโซ!ทํางาน
- ตุ0มถ!วง มีสายเคเบิ้ลที่ร0อยผ!านตุ0มน้ําหนักและห0ามยึดตุ0มถ!วงให0อยู!กับที่ รางเลื่อน
- ทางออกฉุกเฉินต0องทนไฟได0เช!นเดียวกับประตูกันไฟด0านในของประตูกันไฟ ต0องมี
คุณสมบัติทนไฟเหมือนผนังอาคารและสามารถป<ดได0โดยอัตโนมัติ เช!น มีข0อลูกโซ!ชนิดหลอมละลายได0
ซึ่งจะถูกกระตุ0นโดยอัตโนมัติจากระบบตรวจจับควันไฟและประตูจะป<ดอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม0 ข0อ
ควรระวัง ต0องมีพื้นที่ว!างเพื่อให0ป<ดประตูได0 ห0ามมีสิ่งกีดขวาง
ทางออกฉุกเฉิน
- ต0องจัดให0มีทางออกฉุกเฉิน นอกเหนือจากทางเข0า-ออกปกติ การวางแผนสําหรับทางออก
ฉุกเฉิน ต0องพิจารณาอย!างถี่ถ0วนถึงภาวะฉุกเฉินทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ต0องไม!มีผู0ใด
ติดอยู!ในอาคารเก็บสารอันตราย
- ทําเครื่องหมายทางออกฉุกเฉินให0เห็นชัดเจนโดยยึดหลักความปลอดภัย
- ทางออกฉุกเฉินต0องเป<ดออกได0ง!ายในความมืดหรือเทื่อเมื่อมีควันหนาทึบ
- ทางออกฉุกเฉิน สําหรับการหนีไฟจากบริเวณต!างๆ ต0องมีอย!างน0อย 2 ทิศทางการระบาย
อากาศ
- ต0องมีการระบายอากาศที่ดีโดยคํานึงถึงชนิดของสารเคมีที่เก็บ และสภาพการทํางานที่น!า
พึงพอใจและปลอดภัย
- การระบายอากาศอย!างเพียงพอ จะเกิดขึ้นเมื่อช!องระบายอากาศอยู!ในตําแหน!งบนหลังคา
หรือผนังอาคารในส!วนที่ต่ําลงมาจากหลังคา และบริเวณใกล0พื้น
การระบายน้ํา
ท!อระบายน้ําแบบเป<ดไม!เหมาะสําหรับการเก็บสารเคมีที่เปQนสารพิษ เพื่อป8องกันการ
ปนเป|}อนจากสารเคมีที่หกรั่วไหล และน้ําจากการดับเพลิงไหลลงสู!แหล!งน้ําสาธารณะ ท!อระบายน้ํา
จากน้ําฝนต0องอยู!นอกอาคาร ท!อระบายน้ําในอาคารต0องเปQนชนิดที่ไม!ติดไฟ
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แสงสว4างและอุปกรณไฟฟ^า
- อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีการทํางานในเวลากลางวันและแสงสว!างจาก
ธรรมชาติเพียงพอ ไม!จําเปQนต0องติดตั้งดวงไฟ หลักการนี้เปQนที่ยอมรับและถือปฏิบัติ เพราะลด
ค!าใช0จ!าย ลดการบํารุงรักษา และลดความจําเปQนที่ต0องติดตั้งอุปกรณไฟฟ8าชนิดพิเศษ แต!ถ0าสภาพการ
ทํางานที่แสงสว!างจากธรรมชาติไม!เพียงพอ ต0องปรับปรุงสภาพแสงสว!างโดยอาจติดตั้งแผงหลังคา
โปร!งใส
- ในบริเวณซึ่งต0องการแสงสว!างและอุปกรณอํานวยความสะดวกต!างๆ อุปกรณไฟฟ8าทั้งหมด
รวมทั้งสายไฟต0องติดตั้งให0ได0มาตรฐานและได0รับการบํารุงรักษาจากช!างไฟฟ8าผู0มีคุณวุฒิ
- ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งไฟฟ8าแบบชั่วคราว แต!ถ0ามีความจําเปQนอาจติดตั้งให0ได0มาตรฐาน
- อุปกรณไฟฟ8าทั้งหมดต0องติดตั้งในตําแหน!งที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่อาจทําให0เกิดความ
เสียหายขึ้นได0 เช!น การใช0รถฟอรคลิฟทขนถ!ายสินค0าหรืออุปกรณต!างๆ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการวาง
อุปกรณไฟฟ8าหรือสายไฟฟ8าบริเวณที่มีน้ําหรือพื้นที่เปUยก
- อุปกรณไฟฟ8าต0องต!อสายดิน และจัดเตรียมไว0อย!างเหมาะสมเมื่อมีการใช0ไฟเกินหรือเมื่อ
เกิดไฟฟ8าลัดวงจร
- ในอาคารเก็บสารที่ไวไฟ หรืออาจเกิดระเบิดได0 เช!น การเก็บสารตัวทําละลายชนิดวาบไฟ
ต่ํา หรือสารที่มีคุณสมบัติเปQนฝุuนละเอียดที่สามารถระเบิดได0 มีความจําเปQนอย!างยิ่งที่ต0องใช0อุปกรณื
ไฟฟ8าและรถฟอรคลิฟทืชนิดที่ป8องกันการระเบิดได0
- ในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายต0องจัดให0มีระบะระบายอากาศที่มีการถ!ายเทอากาศ
อย!างมีประสิทธิภาพ
- บริเวณที่มีการใช0อุปกรณชารจประจุแบตเตอรี่ ควรแยกอกจากอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุ
อันตรายและจัดให0มีการถ!ายเทอากาศที่ดี ทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจก!อให0เกิดความร0อน
หรือประกายไฟ ยกเว0นแต!จะมีมาตรการป8องกันเปQนการพิเศษ
ความรอน
- โดยทั่วไปอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายต0องมีอากาศไม!ร0อน แต!เมื่อมีความ
จําเปQนต0องรักษาสภาพบริเวณที่เก็บให0ร0อน เพื่อป8องกันสารแข็งตัวนั้น การใช0ระบบความร0อนต0องเปQน
แบบไม!สัมผัสความร0อนโดยตรง และเปQนวิธีที่ปลอดภัย เช!น ไอน้ํา น้ําร0อน อากาศร0อน และแหล!งให0
ความร0อนนั้นต0องอยู!ภายนอกอาคารที่เก็บสารอันตราย เครื่องทําน้ําร0อนหรือท!อไอน้ํา ต0องติดตั้งใน
บริเวณที่ไม!ทําให0ความร0อนสัมผัสโดยตรงกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
- ไม!ควรติดตั้งอุปกรณที่ทําให0เกิดความร0อนจากไฟฟ8า หรือแกiสหรือความร0อนจากการเผไหม0
ของน้ํามัน
- การติดตั้งฉนวนกันความร0อน วัสดุที่ใช0เปQนฉนวนต0องไม!ติดไฟ เช!น ใยหิน หรือใยแก0ว
ระบบป^องกันฟ^าผ4า
ทุกอาคารที่เก็บสารเคมีประเภทไวไฟ ต0องติดตั้งสายล!อไฟ หรืออาจยกเว0นถ0าโกดังดังกล!าว
อยู!ภายในรัศมีครอบคลุมจากสายล!อฟ8าของอาคารอื่นที่อยู!ใกล0เคียงได0
ขอกําหนดอื่นๆ
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ไม!ควรสร0างสํานักงาน ห0องรับประทานอาหาร ห0องเปลี่ยนเสื้อผ0ารวมอยู!ในอาคารที่เก็บ แต!
ถ0าจําเปQนเพื่อความสะดวก โครงสร0างดังกล!าวนี้ต0องแยกออกจากอาคารที่เก็บสารอันตราย และ
สามารถทนไฟได0นาน 60 นาที
การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร
การเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร ต0องมีการจัดเตรียมเขื่อนป8องกันเช!นเดียวกับ
การเก็บสารเคมีในอาคาร และต0องมีหลังคาป8องกันแสงแดดและฝนด0วย
ข0อพิจารณาเพิ่มเติมจากการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายนอกอาคาร
- สารเคมีและวัตถุอันตรายที่เก็บนอกอาคาร โดยเฉพะในประเทศที่มีอากาศร0อนต0องคํานึงถึง
การเสื่อมสภาพ เนื่องจากการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง จึงต0องระมัดระวังในการเลือกวิธีเก็บโดยอาศัย
ข0อมูลความปลอดภัย MSDS ช!วยในการพิจารณา
เพื่อเปQนการป8องกันการปนเป|}อนสารเคมีและวัตถุอันตรายลงสู!ดินและแหล!งน้ํา บริเวณ ที่เก็บต0องปู
พื้นด0วยวัสดุที่ทนต!อน้ําและความร0อน ไม!ควรใช0ยางมะตอยเพราะจะหลอมตัวได0ง!าย เมื่ออากาศร0อน
- บริเวณที่เปQนเขื่อนกั้นต0องติดตั้งระบบควบคุมการระบายน้ําด0วยประตูน้ํา
- สารเคมีและวัตุอันตรายที่เก็บต0องตรวจสอบการรั่วไหลอย!างสม่ําเสมอเพื่อมิให0ปนเป|}อน
ลงสู!ระบบระบายน้ํา
- สารเคมีและวัตถุอันตรายที่เก็บในถัง 200 ลิตร และไม!ไวต!อความร0อน อาจเก็บไว0ในที่โล!ง
แจ0งได0 แต!จะต0องมีระบบป8องกันการรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตรายเช!นเดียวกับที่เก็บในอาคาร
- แนะนําให0เก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในถังกลมในลักษณะตั้งตรงบนแผ!นรองสินค0า ถังที่
เก็บในแต!ละแบบจะต0องมีพื้นที่ว!างเพียงพอเพื่อการดับเพลิง
- สารเคมีและวัตถุอันตรายที่เปQนของเหลวไวไฟสูง แกiส หรือคลอรีนเหลว ควรให0เก็บนอก
อาคาร
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับสารพิษ
1.สารพิษ (Poisons)สารพิษ หมายถึง สารเคมีที่มีสภาพเปQนของแข็ง ของเหลว หรือกiาซ
ซึ่งสามารถเข0าสู!ร!างกายโดย การรับประทาน การฉีด การหายใจ หรือการสัมผัสทางผิวหนัง แล0วทําให0
เกิดอันตรายต!อโครงสร0างและหน0าที่ของร!างกายด0วยปฏิกิริยาทางเคมี อันตรายจะมากหรือน0อยขึ้นอยู!
กับ คุณสมบัติ ปริมาณ และทางที่ได0รับสารพิษนั้น
2. ชนิดของสารพิษสารพิษที่ทําให0เกิดอันตรายต!อมนุษยมาจากหลายแหล!งด0วยกัน อาจเปQน
พิษจากสัตว เช!น งูพิษ ผึ้ง แมลงปuอง พิษจากพืช เช!น เห็ดพิษ ลําโพง พิษจากแร!ธาตุต!าง ๆ เช!น
ตะกั่ว ฟอสฟอรัส สารหนู และพิษจากสารสังเคราะหต!าง ๆ เช!น ยาฆ!าแมลง ยาปราบวัชพืช ยา
อันตราย รวมทั้งสารสังเคราะหที่ใช0ในครัวเรือนเช!น น้ํายาฟอกขาว น้ํายาขัดห0องน้ํา เปQนต0น
สารพิษสามารถจําแนกตามลักษณะการออกฤทธิ์ได 4 ชนิด ดังนี้
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1. ชนิดกัดเนื้อ (Corrosive ) สารพิษชนิดนี้จะทําให0เนื้อเยื่อของร!างกายไหม0 พอง
ได0แก! สารละลายพวกกรดและด!างเข0มข0น น้ํายาฟอกขาว
2. ชนิดทําให0ระคายเคือง (Irritants ) สารพิษชนิดนี้จะทําให0เกิดอาการปวดแสบ ปวดร0อน
และอาการอักเสบในระยะต!อมา ได0แก! ฟอสฟอรัส สารหนู อาหารเปQนพิษ ซัลเฟอรไดออกไซด
3. ชนิดที่กดระบบประสาท (Narcotics ) สารพิษชนิดนี้จะทําให0หมดสติ หลับลึก ปลุกไม!ตื่น
ม!านตาหดเล็ก ได0แก! ฝ<™น มอรฟUน พิษจากงูบางชนิด
4. ชนิดที่กระตุ0นระบบประสาท (Dililants) สารพิษชนิดนี้จะทําให0เกิดอาการเพ0อคลั่ง ใบหน0า
และผิวหนังแดง ตื่นเต0นชีพจรเต0นเร็ว ช!องม!านตาขยายได0แก! ยาอะโทรปUน ลําโพง
การประเมินภาวะการไดรับสารพิษ
การได0รับสารพิษเปQนภาวะฉุกเฉินที่ต0องได0รับการปฐมพยาบาลที่รีบด!วน และเฉพาะเจาะจง
ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือ จะต0องประเมินจําแนกให0ได0ว!าอาการผิดปกติต!าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู0ปuวยนั้น ว!า
เกิดจากสารพิษใด นอกจากประเมินอาการแล0ว ยังจําเปQนต0องสังเกตสภาพการณ สิ่งแวดล0อมที่
เกี่ยวข0องกับผู0ปuวยร!วมด0วย ดังนี้
- การคลื่นไส0 อาเจียน ปวดท0อง น้ําลายฟูมปาก หรือมีรอยไหม0นอกบริเวณริมฝUปาก มีกลิ่น
สารเคมีบริเวณปาก
- เพ0อ ชัก หมดสติ มีอาการอัมพาตบางส!วนหรือทั่วไป ขนาดช!องม!านตาผิดปกติ อาจหด
หรือขยาย
- หายใจขัด หายใจลําบาก มีเสมหะมาก มีอาการเขียวปลายมือปลายเท0า หรือบริเวณริม
ฝUปาก ลมหายใจมีกลิ่นสารเคมี
- ตัวเย็น เหงื่อออกมาก มีผื่นหรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง
สภาพการณหรือสิ่งแวดลอมที่บ4งชี้ถึงภาวะการไดรับสารพิษ
- เกิดอาการผิดปกติขึ้นอย!างป]จจุบันทันด!วน โดยที่ผู0ปuวยเปQนคนที่แข็งแรงสมบูรณมาก!อน
- เกิดอาการขึ้นกับคนหลาย ๆ คน หรืออยู!ในสิ่งแวดล0อมเดียวกัน
- ในบริเวณที่พบผู0ปuวยมีภาชนะบรรจุสารพิษ หรือเปQนแหล!งของสัตวมีพิษ เช!น งูพิษ แมง
ปuอง แมงกะพรุนไฟ
- มีป]ญหาทางด0านจิตใจ ได0แก! เปQนโรคเรื้อรังรักษาไม!หาย มีประวัติพยายามฆ!าตัวตาย
ผิดหวังในชีวิต หรือการทํางาน มีศัตรูปองร0าย
การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับสารพิษ
จําแนกตามวีถีทางที่ได0รับ ๓ ทาง ดังนี้
- การปฐมพยาบาลผู0ที่ได0รับสารพิษทางปาก
- การปฐมพยาบาลผู0ที่ได0รับสารพิษทางการหายใจ
- การปฐมพยาบาลผู0ที่ได0รับสารพิษทางผิวหนัง
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การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับสารพิษทางปาก
ผู0ช!วยเหลือต0องทําการประเมินผู0ที่ได0รับสารพิษก!อน แล0วจึงพิจารณาดําเนินการ
ช!วยเหลือ ดังนี้
1. ทําให0สารพิษเจือจาง ในกรณีรู0สึกตัวและไม!มีอาการชัก โดยการดื่มน้ําชาซึ่งหาได0ง!าย แต!
ถ0าได0นมจะดีกว!า เพราะว!าจะช!วยเจือจางสารพิษแล0วยังช!วยเคลือบและป8องกันอันตรายต!อเยื่อบุ
ทางเดินอาหาร
2. นําส!งโรงพยาบาล เพื่อทําการล0างท0องเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหาร
3. ทําให0ผู0ปuวยอาเจียน เพื่อเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหาร ในกรณีที่ต0องใช0เวลานาน
ในการนําส!งผู0ปuวย เช!น ใช0นิ้วล0วงคอ ใช0ไม0พันสําลีกวาดคอซึ่งจะเปQนการกระตุ0นให0 รู0สึกอยากขย0อน
อยากอาเจียน
ขอหามในการทําใหผูปdวยอาเจียน
- หมดสติ
- ได0รับสารพิษชนิดกัดเนื้อ เช!น กรด ด!าง
- รับประทานสารพิษพวก น้ํามันป<โตรเลียม เช!น น้ํามันกiาด เบนซิน
- มีสุขภาพไม!ดี เช!น โรคหัวใจ
4. ให0สารดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหาร เพื่อลดปริมาณการดูดซึมสารพิษเข0าสู!
ร!างกาย สารที่ใช0ได0ผลดี คือ Activated charcoal มีลักษณะเปQนผงถ!านสีดํา ใช0 1 ช0อนโตiะ ละลาย
น้ํา 1 แก0ว ให0ผู0ปuวยดื่ม ถ0าหาไม!ได0 อาจใช0ไข!ขาว 3-4 ฟอง ตีให0เข0ากันให0ผู0ปuวยรับประทาน ซึ่งควร
ใช0ในกรณีดังต!อไปนี้
- รับประทานสารพิษเข0าไปเกินครึ่งถึง 1 ชั่วโมง เพราะสารพิษผ!านกระเพาะอาหารลงไปยัง
ลําไส0แล0ว การให0อาเจียนอาจไม!ได0ผล
- หลังจากทําให0อาเจียนแล0ว ไม!แน!ใจว!าสารพิษจะถูกขับออกมาหมดโดยการอาเจียน
- ไม!สามารถทําให0ผู0ปuวยอาเจียนได0
- นําส!งโรงพยาบาลเมื่อให0การปฐมพยาบาลแล0ว ขณะนําส!งให0สังเกตอาการและอาการแสดง
ตลอด เวลาและให0การช!วยเหลือถ0าผู0ปuวยหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต0น โดยการนวดหัวใจและการ
ผายปอด
การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับสารกัดเนื้อ (Corrosive substances )
กรด ด!าง เปQนสารเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน นํามาใช0ในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม
เช!น กรดซัลฟริก กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมคารบอเนต
อาการและอาการแสดง
ไหม0พอง ร0อนบริเวณริมฝUปาก ปาก ลําคอและท0อง คลื่นไส0 อาเจียน กระหายน้ํา และมี
อาการภาวะช็อค ได0แก! ชีพจรเบา ผิวหนังเย็นชื้น
การปฐมพยาบาล
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- ถ0ารู0สึกตัวดีให0ดื่มนม
- อย!าทําให0อาเจียน
- รีบนําส!งโรงพยาบาล
การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับสารพวกน้ํามันปgโตเลียม
เปQนผลิตภัณฑที่พบได0ทั้งในบ0านและโรงงานอุตสาหกรรม สารพวกนี้ได0แก! น้ํามันกiาด เบนซิน
ยาฆ!าแมลงชนิดน้ํามัน เช!น DTT.
อาการและอาการแสดง
แสบร0อนบริเวณปาก คลื่นไส0 อาเจียน ซึ่งอาจสําลักเข0าไปในปอดทําให0หายใจออกมามีกลิ่น
น้ํามัน หรือมีกลิ่นน้ํามันป<โตเลี่ยม อัตราการหายใจและชีพจรเพิ่ม อาจมีอาการขาด ออกซิเจน ซึ่งอาจ
รุนแรงมากมีเขียวตามปลายมือ ปลายเท0า ( Cyanosis )
การปฐมพยาบาล
- รีบนําส!งโรงพยาบาล
- ห0ามทําให0อาเจียน
- ระหว!างนําส!งโรงพยาบาล ถ0าผู0ปuวยอาเจียน ให0จัดศีรษะต่ํา เพื่อป8องกันการสําลักน้ํามันเข0า
ปอด
การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับ ยาแกปวด ลดไข
ยาแอสไพริน และพาราเซตามอล พบบ!อย ในเด็กที่รู0เท!าไม!ถึงการณ และผู0ที่มีป]ญหาทางด0าน
จิตใจ
อาการและอาการแสดง ของผู0ที่ได0รับ ยาแอสไพริน
หูอื้อ เหมือนมีเสียงกระดิ่งในในหู การได0ยินลดลง เหงื่อออกมาก ปลายมือปลายเท0าแดง ชีพ
จรเร็ว คลื่นไส0อาเจียน หายใจเร็ว ใจสั่น
อาการและอาการแสดง ของผู0ที่ได0รับ ยาพาราเซตามอล ( ไทรีนอล )
ยานี้จะถูกดูดซึมเร็วมาก โดยเฉพาะในรูปของสารละลาย ทําให0เกิดอาการคลื่นไส0 อาเจียน
ง!วงซึม เหงื่อออกมาก ความดันโลหิตต่ํา สับสน เบื่ออาหาร
การปฐมพยาบาล
- ทําให0สารพิษเจือจาง
- ทําให0อาเจียน
- ให0สารดูดซับสารพิษ ที่อาจหลงเหลือในระบบทางเดินอาหาร
- ให0กําลังใจ เพื่อให0 ผู0ปuวยสงบ
- นําส!งโรงพยาบาล
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การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับสารพิษทางการหายใจ
สารพิษที่เข0าสู!ทางการหายใจ ได0แก! กiาซพิษ ซึ่ง แบ!งออกเปQน ๓ ประเภท ดังนี้
1. กiาซที่ทําให0ร!างกายขาดออกซิเจน เกิดอาการ วิงเวียน หน0ามืด เปQนลมหมดสติ ถึงแก!ความ
ตายได0 เช!น คารบอนมอนนอกไซด คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ป]จจุบันพบว!ากiาซที่ทํา
ให0 เ กิ ด ป] ญ หาค! อ นข0 า งบ! อ ย ได0 แก! คารบอนมอนนอกไซด โดยเฉพาะในเมื อ งใหญ! ๆ ที่ มี ป] ญ หา
การจราจรคับคั่ง อากาศเปQนพิษ คารบอนมอนนอกไซด เปQนกiาซไม!มีสี ไม!มีกลิ่น ไม!มีรส เกิดจากการ
เผาไหม0ที่ไม!สมบูรณของน้ํามันเชื้อเพลิง เมื่อหายใจเข0าไปในร!างกาย กiาซนี้จะแย!งที่กับออกซิเจนใน
การจับ กั บ ฮีโ มโกลบิ น ในเม็ ดเลื อดแดง ทํ าให0 เ ม็ ดเลื อดแดงไม! ส ามารถไปยั งเนื้ อเยื่ อทั่ วร! า งกายได0
ร!างกายจึงมีอาการของการขาดออกซิเจน ซึ่งถ0าช!วยเหลือไม!ทันจะทําให0ผู0ปuวยเสียชีวิต เช!น ในกรณีที่
มีผู0เสียชีวิตในรถยนต
2. กiาซที่ทําให0เกิดการระคายเคืองต!อระบบทางเดินหายใจ ได0แก! คอ หลอดลม และปอด ถ0า
ได0รับในปริมาณมากอาจทําให0ตายได0 เช!น ซัลเฟอรไดออกไซด ไม!มีสีแต!มีกลิ่นฉุน พบได0ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ใช0ทํากรดกํามะถัน
3. กiาซที่ทําให0อันตรายทั่วร!างกาย ได0แก! กiาซอารซีน ไม!มีสีกลิ่นคล0ายกระเทียม พบได0ในโรงงาน
อุตสาหกรรมใช0ทําแบตเตอรี่ เมื่อเข0าสู!ร!างกายจะทําให0เม็ดเลือดแดงแตก ป]สสาวะเปQนเลือด ดีซ!าน ตา
เหลือง ตัวเหลือง
การปฐมพยาบาล
- กลั้นหายใจและรีบเป<ดประตูหน0าต!าง ๆ เพื่อให0อากาศถ!ายเท มีอากาศบริสุทธิ์เข0ามาในห0อง
ป<ดท!อกiาซ หรือขจัดต0นเหตุของพิษนั้น ๆ
- นําผู0ปuวย ออกจากบริเวณที่เกิดเหตุไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์
- ประเมินการหายใจและการเต0นของหัวใจ ถ0าไม!มีให0ผายปอดและนวดหัวใจ
- นําส!งโรงพยาบาล
การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับสารพิษทางผิวหนัง
สารพิษที่สามารถเข0าสู!ร!างกายทางผิวหนังที่พบบ!อยเกิดได0แก! สารเคมี และสารพิษที่เกิดจาก
การถูกสัตวมีพิษกัดหรือต!อย เช!น ต!อ แตน ผึ้ง ตะขาบ แมงปuอง แมงกะพรุนไฟ งูพิษ
การปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีถูกผิวหนัง
- ล0างด0วยน้ําสะอาดนาน ๆ อย!างน0อย 15 นาที
- อย!าใช0ยาแก0พิษทางเคมี เพราะความร0อนที่เกิดจากปฏิกิริยาอาจทําให0เกิดอันตรายมากขึ้น
- บรรเทาอาการปวดและรักษาช็อค
- ป<ดแผล แล0วนําส!งโรงพยาบาล
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การปฐมพยาบาลเมื่อสารเคมีเขาตา
- ล0างตาด0วยน้ํานาน 15 นาที่ โดยการ เป<ดน้ํากiอกไหลรินค!อย ๆ
- อย!าใช0ยาแก0พิษทางเคมี เพราะความร0อนที่เกิดจากปฏิกิริยาอาจทําให0เกิดอันตรายมากขึ้น
- บรรเทาอาการปวดและรักษาช็อค
- ป<ดตา แล0วนําส!งโรงพยาบาล
การปฐมพยาบาลเบื้องตนในบาดแผลแบบต4างๆ
1. การปฐมพยาบาลบาดแผลถลอก (Abrasion wounds)
บาดแผลถลอกหมายถึงการเปQนบาดแผลที่เกิดจากการถูกขีดข!วน ถูกถูหรือถูกครูด บาดแผล
ชนิดนี้จะตื้นเพียงแค!ผิวหนังชั้นนอกเท!านั้น และมีเลือดออกเล็กน0อย อันตรายของบาดแผลอยู!ที่การ
ติดเชื้อ บาดแผลถลอกที่พบได0เสมอ คือ การหกล0ม เข!าถลอก ดังนั้นเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นต0องรีบปฐม
พยาบาล เพื่อลดอาการเจ็บปวดและป8องกันไม!ให0แผลติดเชื้อ
อุปกรณ
1.ชุดทําแผล ได0แก! ปากคีบ ถ0วยใส!สารละลาย สําลี ผ0ากiอส และพาสเตอรป<ดแผล
2. สารละลาย ได0แก! น้ํายาฆ!าเชื้อ และ น้ําเกลือล0างแผล
3. แอลกอฮอล 70%
4. เบตาดีน หรือ โปรวิดี ไอโอดีน
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
1. ให0ชําระล0างบาดแผลด0วยน้ําสบู!และน้ําสะอาด ถ0ามีเศษหิน ขี้ผง ทราย อยู!ในบาดแผลให0ใช0
น้ําสะอาดล0างออกให0หมด
2. ใช0 ป ากคี บ สํ า ลี ชุ บ แอลกอฮอล 70% พอหมาดๆ เช็ ด รอบๆ บาดแผลเพื่ อ ฆ! า เชื้ อ โรค
รอบๆ (ไม!ควรเช็ดลงบาดแผลโดยตรง เพราะจะทําให0 เจ็บแสบมาก เนื่องจากยังเปQนแผลสด)
3. ใช0สําลีชุบเบตาดีนหรือโปรวิดี ไอโอดีน ใส!แผลสด ทาลงบาดแผล แล0วปล!อยทิ้งไว0โดยไม!
ต0องป<ดบาดแผล ยกเว0นบาดแผลที่เท0าซึ่งควรป<ด ด0วยผ0ากiอซสะอาด เพื่อป8องกันฝุuนละออง
4. ระวังอย!าให0บาดแผลถูกน้ํา
5. ไม!ควรแกะหรือเกาบาดแผลที่แห0งตกสะเก็ดแล0ว เพราะทําให0เลือดไหลอีก สะเก็ดแผล
เหล!านั้นจะแห0งและหลุดออกเอง
2. การปฐมพยาบาลบาดแผลฟกช้ํา (Contusion)
บาดแผลฟกช้ําหรือบาดแผลเป<ด เปQนบาดแผลที่ไม!มีร!องรอยของผิวหนัง แต!มีการฉีกขาดของ
เนื้ อ เยื่ อ และหลอดเลื อ ดบริ เ วณที่ อ ยู! ใ ต0 ผิ ว หนั ง ส! ว นนั้ น มั ก เกิ ด จากแรงกระแทกของแข็ ง ที่ ไ ม! มี
คม เช!น ถูกชน หกล0ม เปQนต0น ทําให0เห็นเปQนรอยฟกช้ํา บวมแดงหรือเขียว
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อุปกรณ
1. น้ําเย็น
2. ผ0าขนหนูผืนเล็ก
3. ผ0าพันแผลชนิดเปQนม0วน
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
1. ให0ประคบบริเวณนั้นด0วยความเย็น เพราะความเย็นจะช!วยให0เลือดใต0ผิวหนังบริเวณนั้น
ออกน0อยลง โดยใช0ผ0าชุบน้ําเย็นประคบหรือใช0ผ0า ห!อน้ําแข็งประคบเบาๆ ก็ได0
2. ถ0 า บาดแผลฟกช้ํ า เกิ ด ขึ้ น กั บ อวั ย วะที่ ต0 อ งมี ก ารเคลื่ อ นไหวอยู! เ สมอ เช! น ข0 อ มื อ ข0 อ
เท0 า ข0 อ ศอก เปQ น ต0 น ให0 ใ ช0 ผ0 า พั น แผลชนิ ด เปQ น ม0 ว นที่ ยื ด หยุ! น ได0 พั น รอบข0 อ เหล! า นั้ น ให0 แ น! น
พอสมควร เพื่อช!วยให0อวัยวะที่มีบาดแผลอยู!นิ่งๆ และพยายามอย!างเคลื่อนไหวผ!านบริเวณนั้น รอยช้ํา
ค!อยๆ จางหายไปเอง
3. การปฐมพยาบาลบาดแผลถูกของมีคมบาด (Incision wounds)
บาดแผลแยกหรือบาดแผลเป<ด เปQนบาดแผลที่เกิดจากการฉีกขาดของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อ
จากการถูกของมีคมบาด แทง กรีด หรือถูกวัตถุกระแทกแรงจนเกิดบาดแผล มองเห็นมีเลือดไหล
ออกมา
อุปกรณ เช!นเดียวกับการปฐมพยาบาลแผลถลอก
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
1. ใช0สําลีเช็ดเลือด และกดห0ามเลือด
2. ใช0แอลกอฮอลเช็ดทําความสะอาดรอบๆ แผล
3. ใช0สําลีชุบเบตาดีน หรือ โปรวิดี ไอโอดีนใส!แผลสดทารอบๆ แผล
4. ใช0ผ0าพันแผล หรือพลาสเตอรป<ดแผล
5. รีบน้ําผู0ปuวยส!งโรงพยาบาลให0กรณีบาดแผลรุนแรง
4. การปฐมพยาบาลบาดแผลกระดูกหัก (Fracture)
กระดูกหัก คือ การที่กระดูกแยกออกจากกัน ก!อให0เกิดความเจ็บปวด บวม เคลื่อนไหวไม!ได0
หรือเคลื่อนไหวผิดปกติ เนื่องจากอุบัติเหตุ เช!น ถูกรถชน หกล0ม ตกจากที่สูง หรือกระดูกเปQนโรคไม!
แข็งแรงอยู!แล0ว กระดูกเปราะเมื่อถูกแรงกระทบกระเทือนเพียงเล็กน0อยก็อาจหักได0
อุปกรณแผ!นไม0หรือหนังสือหนาๆผ0าพันยึด
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
1. วางอวัยวะส!วนนั้นบนแผ!นไม0หรือหนังสือหนา ๆ
2. ใช0ผ0าพันยึดไม0ให0เคลื่อนไหว
3. ถ0าเปQนปลายแขนหรือมือใช0ผ0าคล0องคอ
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5. การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมลงกัดต4อย (Insect bite)
แมลงหลายชนิด มี เ หล็กใน เช!น ผึ้ ง ต! อ แตน เปQ น ต0 น เมื่ อต! อยแล0 ว มั กจะทิ้ งเหล็ กใน
ไว0 ภายในเหล็กในจะมีพิษของแมลงพวกนี้มักมีฤทธิ์ที่เปQนกรด บริเวณที่ถูกต!อยจะบวมแดง คันและ
ปวด อาการปวดจะมากหรือน0อยขึ้นอยู!กับบริเวณที่ต!อยและสภาพร!างกายของแต!ละบุคคล
อุปกรณ
1. อุปกรณที่มีรูสามารถกดลงเพื่อเอาเหล็กในออกเช!น ลูกกุญแจ
2. อุปกรณสะอาดสําหรับคีบเอาเหล็กในออก
3. สําลีชุบแอมโมเนีย
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
1. ใช0ลูกกุญแจที่มีรูกดตรงจุดที่ถูกต!อย แล0วใช0ที่หนีบคีบเอาเหล็กในออก
2. กดหรือบีบบาดแผลไล!น้ําพิษออก
3. ใช0สําลีชุมแอมโมเนียทาบริเวณแผล
4. ใช0น้ําแข็งประคบบริเวณแผล เพื่อระงับอาการปวดและช!วยลดการซึมซาบของพิษ
5. สังเกตดูอาการ ถ0าไม!ดีขึ้นรีบพาไปพบแพทย
6. การปฐมพยาบาลเมื่อถูกไฟไหม หรือน้ํารอนลวก (Burning)
อุปกรณ เช!นเดียวกับการทําแผล
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
1. ใช0สารละลายล0างแผล
2. ทายาแก0ไฟไหม0หรือน้ําร0อนลวกให0ทั่วบาดแผล
3. ป<ดบาดแผลด0วยผ0ากiอซเพื่อป8องกันฝุuนละออง
4. ติดพลาสเตอรทับให0เรียบร0อย
5. ในกรณีที่แผลรุนแรงต0องรีบนําส!งโรงพยาบาลโดยด!วน
* ไม!ควรใช0ยาสีฟ]นทาแผล เพราะแผลอาจอักเสบมากขึ้นและอาจหายช0า
7. การปฐมพยาบาลเมื่อเลือดกําเดาไหล (Epistaxis )
อุปกรณ ผ0าชุบน้ําเย็น
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
1. นั่งนิ่งๆ ก0มหน0าลงเล็กน0อย บีบจมูกนาน 10 นาที
2. ใช0ผ0าชุบน้ําเย็น หรือน้ําแข็งวางบนหน0าผาก สันจมูก หรือใต0ขากรรไกร
3. ถ0าเลือดกําเดายังไม!หยุดไหล ให0รีบไปพบแพทย
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